
1 
 

ЗВІТ 

директора навчально-виховного комплексу 

«Ліцей – ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» 

перед громадськістю 

за 2017-2018 навчальний рік 
 

Є школи,  у яких цінується Слово,   

і це добре! 

 

Є школи,  у яких цінується Діло,  

і це добре! 

 

Є школи,  у яких цінується Особистість.  

 

Ми за таку школу! 

 
Вступ. 

Для мене щорічний звіт  перед громадськістю  -  завжди відповідальна і хвилююча 

подія, адже ваша думка про діяльність педагогічного колективу  школи, її адміністрації  

і    директора для мене завжди є важливою.  

Педагогічний колектив школи   в поточному навчальному році проводив 

послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними 

законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з 

реформою освіти. 

У 2017-2018н.р.   продовжувалась реалізація   комплексно – цільових програм,   

спрямованих на вдосконалення навчально - виховного процесу,      створення 

сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їхніх 

навчальних та життєвих компетенцій. 

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими 

сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. 

Подвір'я школи завжди прибране та доглянуте.  

Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення 

і періодичне вивезення сміття з території школи. 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної 

бази навчального закладу: 
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1. Виконання навчальних планів і програм відповідно до Держстандартів загальної 

середньої освіти. 

2. Підвищення кваліфікації, рівня фахової підготовки педпрацівників. 

3. Створення необхідних умов для подальшого розвитку творчої  

особистості, обдарованої учнівської молоді. 

4. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 

5. Модернізація методичної роботи. (Спрямованість на реалізацію  

нормативних, законодавчих, правових документів, що регламентують діяльність 

школи). 

6. Покращення матеріально-технічної бази школи. 

7. Впровадження міжнародного співробітництва. 

8. Забезпечення умов для навчання 6-річок у школі. 

10. Створення умов для функціонування груп продовженого для учнів початкової 

школи. 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, наш навчальний заклад до своїх 

пріоритетів відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що 

задовольняють потреби інформаційного суспільства, готують учнів до нових ролей у 

цьому просторі. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними 

знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватися до нових потреб ринку 

праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, 

критично мислити, вміти використовувати набуті знання. Педагогічний колектив 

сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати в учня та педагога вміння 

вчитись упродовж усього життя. 

Згідно зі своїми функціональними обов᾽язками та керуючись у своїй діяльності 

Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи та чинними нормативно-

правовими документами в галузі освіти Вашій увазі представляю звіт про діяльність  

навчально-виховного комплексу « Ліцей- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» 

та про підсумки роботи школи  за 2017 – 2018 н.р. зокрема.  
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Початок діяльності НВК «Лідер» припав на серпень 2017 року. Сьогодні нам 10 

місяців. Освітній процес відбувається в приміщенні, яке збудовано у 1977 році з 

потужністю 1320 учнів. Сьогодні у закладі навчається 680 учнів, працюють 62 учителі 

та 37 працівників. 

Школа має 43 навчальних приміщення, в яких розміщені кабінети математики, 

фізики, хімії, біології, історії, географії, української мови та літератури, художньо-

естетичних дисциплін, світової літератури,основ здоров’я, початкової школи,  2 

кабінети інформатики, кабінет предмету «Захист Вітчизни» та навчальні майстерні.    

Окрім того, для забезпечення життєдіяльності закладу та проведення освітнього 

процесу в школі є: 

 

- спортивна зала; 

- спортивний майданчик ; 

- їдальня;  

- бібліотека;  

- медичний кабінет; 

- актова зала. 

Учні початкових класів мають змогу відвідувати групу продовженого дня. 

На базі закладу працює Мала Академія Наук учнівської молоді міста. 

На виконання Закону України "Про освіту" та Концепції профільного навчання в 

старшій школі в «Лідері» запроваджене профільне навчання. 

Метою профільного навчання є забезпечення можливостей для рівного доступу 

учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової 

допрофесійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, 

професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 

Допрофільне навчання учнів основної школи (спецкурси, факультативи, курси за 

вибором) вводяться, враховуючи інтереси учнів та батьків. 

У Концепції профільного навчання в старшій школі зазначається, що «профільне 

навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-

практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток  їхніх інтелектуальних, 
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психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до 

саморозвитку та самоосвіти». Профілі навчання у нашому закладі: 

•математичний 

•медичний 

•суспільно-гуманітарний 

•філологічний 

Як бачите, у нашому Лідері є всі умови для отримання учнями повноцінної якісної 

освіти.  

 

Академічні досягнення 

Незважаючи на те, що рік був дуже складний,  аналізуючи результати нашої роботи 

за 10 місяців, з упевненістю можу сказати – спрацювали ми добре. Про це свідчать 

результати участі лідерців у предметних олімпіадах, а саме: 

Моніторинг олімпіад 2017-2018 
  

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Предмет 
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Учитель 

 Зайченко Ангеліна Сергіївна К. Шевченка 5А І   Галущенко Т.В. 

 Хлівна Аліна Ігорівна К. Шевченка 5А ІІ   Галущенко Т.В. 

 Маловічко Яна Євгеніївна К. Шевченка 7Б І   Приходькіна К.І. 

 Васильєв Андрій Юрійович К. Шевченка 7А ІІ   Лузан Н.В. 

 Михайленко Олександра Ігорівна К. Шевченка 8 І   Галущенко Т.В. 

 Ковтун Анна Володимирівна К. Шевченка  ІМ ІІ   Береговенко Т.В. 

 Нікітченко Каріна Олегівна К. Шевченка ІІМ І   Лісова С.І. 

 Довга Катерина Сергіївна К. Шевченка 9Б ІІ   Лузан Н.В. 

 Далібожак Софія Іванівна К. Шевченка 10 І ІІІ  Приходькіна К.І. 

 Соколовська Анна Миколаївна К. Шевченка ІІІМ ІІ   Береговенко Т.В. 

 Касюкевічус Валерія Ігорівна К. Шевченка ІVБ І   Береговенко Т.В. 

 Романенко Марія Олександрівна К. Шевченка 11 ІІ   Галущенко Т.В. 

 Артеменко Софія Олександрівна К. Яцика 3А І ІІ  Литвин О.В. 

 Богайчук Яніна Михайлівна К. Яцика 3Б ІІ   Карчевська А.А. 

 Тодорова Вікторія Костянтинівна К. Яцика 4А І   Григор С.В. 

 Филь Євгеній Олексійович К. Яцика 4Б ІІ   Стеценко І.Л. 

 Зайченко Ангеліна Сергіївна К. Яцика 5А І   Галущенко Т.В. 

 Нікуліна Кіра Ігорівна К. Яцика 5А ІІ   Галущенко Т.В. 

 Маловічко Яна Євгеніївна К. Яцика 7Б І   Приходькіна К.І. 

 Васильєв Андрій Юрійович К. Яцика 7А ІІ   Лузан Н.О. 

 Михайленко Олександра Ігорівна К. Яцика 8 І   Галущенко Т.В. 

 Заславна Анна Валентинівна К. Яцика 8 ІІ   Галущенко Т.В. 
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 Авраменко Ольга Вікторівна К. Яцика 9А І   Лузан Н.О. 

 Соколовська Анна Миколаївна К. Яцика 10 І   Береговенко Т.В. 

 Далібожак Софія Іванівна К. Яцика 10 ІІ І  Приходькіна К.І. 

 Касюкевічус Валерія Ігорівна К. Яцика 11 І   Береговенко Т.В. 

 Романенко Марія Олексіївна К. Яцика 11 ІІ ІІІ  Галущенко Т.В. 

 Свєтік Софі Максимівна математика 6 І   Бондаренко 

Н.Ю. 

 Павловська Тетяна Вадимівна математика 6 ІІ    Бондаренко 

Н.Ю. 

 Рєзнік Андрій Андрійович математика 7 І   Бондаренко 

Н.Ю. 

 Васил’єв Андрій Юрійович математика 7 ІІ ІІІ  Бондаренко 

Н.Ю. 

 Галасун Богдан Олегович математика 8 І   Ковтун Л.Г. 

 Гарлінов Гліб Ігорович математика 8 ІІ   Ковтун Л.Г. 

 Теліга Владімір Владиславович математика 9 І І  Осадча Р.В. 

 Горобець Сергій Віталійович математика 9 ІІ   Осадча Р.В. 

 Мартовицький Максим Павлович математика 9 ІІ ІІІ  Осадча Р.В. 

 Іллющенко Мар’яна Волод- рівна математика 10 І І  Осадча Р.В. 

 Подлєсний Микола Олексан- вич математика 10 ІІ ІІІ  Осадча Р.В. 

 Товстоноженко Михайло 

Сергійович 

математика 10 ІІ   Козирєва О.А. 

 Валявська Єлизавета Русланівна математика 11 І ІІІ  Осадча Р.В. 

 Казімко Віталіна Віталіївна математика 11 ІІ   Осадча Р.В. 

 Валова Анастасія Сергіївна історія 8 ІІ   Новочуб Л.В. 

 Живиця Альона  Сергіївна історія 8 І   Царенко О.А. 

 Шелудько Надія Василівна історія 8 ІІ   Царенко О.А. 

 Заєць Євгенія Анатоліївна історія 9 І   Новочуб Л.В. 

 Бублій Роман Ігорович історія 9 ІІ   Денщиков Ю.В. 

 Нечаєва Юлія Олександрівна історія 10 І   Денщиков Ю.В. 

 Далібожак Софія Іванівна історія 10 ІІ ІІІ ІІ Денщиков Ю.В. 

 Стешенко Марія Святославівна історія 10 ІІ   Царенко О.А. 

 Цукров Артур Ігорович історія 10 ІІІ   Царенко О.А. 

 Валявська Єлизавета Русланівна історія 11 І   Царенко О.А. 

 Касюкевічус Валерія Ігорівна історія 11 ІІ ІІІ  Царенко О.А. 

 Новицький Андрій 

Володимирович 

історія 11 ІІ   Новочуб Л.В. 

 Васильєв Андрій Юрійович біологія 7А І І  Клименко Л.В. 

 Юрченко Карина Олександрівна біологія 7А ІІ   Клименко Л.В. 

 Хлуд Анастасія Олександрівна біологія ІМ І   Чайченко-Михлик 

Л.М. 

 Царь Богдан Володимирович біологія 8 ІІ   Яковлєва І.О. 

 Бердник Анастасія Романівна біологія ІІМ І   Цвященко П.К. 

 Петренко Максим Володимир-ич біологія 9 ІІ ІІ  Яковлєва І.О. 

 Далібожак Софія Іванівна біологія 10 І І ІІ Яковлєва І.О. 

 Нечипоренко Назарій Волод-вич біологія ІІІБ ІІ   Цвященко П.К. 
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 Касюкевічус Валерія Ігорівна біологія ІVБ І   Цвященко П.К. 

 Настенко Єлена Володимирівна біологія ІVБ ІІ   Цвященко П.К. 

 Новицький Андрій 

Володимирович 

економіка 11 І   Битько Ю.В. 

 Товстоноженко Михайло 

Сергійович 

екологія 10 ІІ   Яковлєва І.О. 

 Овсійчук Єлизавета 

Володимирівна 

екологія 10 І   Цвященко П.К. 

 Касюкевічус Валерія екологія 11 І   Чайченко-Михлик 

Л.М. 

 Григор’єв Роман Вікторович екологія 11 ІІ   Чайченко-Михлик 

Л.М. 

 Васильєв Андрій Юрійович хімія 7А І І  Галета О.С. 

 Рєзнік Андрій Андрійович хімія 7А ІІ ІІ  Галета О.С. 

 Заславна Анна Валентинівна хімія 8 І   Галета О.С. 

 Царь Богдан Володимирович хімія 8 ІІ   Галета О.С. 

 Бублій РоманІгорович хімія 9А І ІІІ  Галета О.С. 

 Стоянов Микола Юрійович хімія ІІБ ІІ   Галета О.С. 

 Соляр Марія Сергіївна хімія ІІІМ І   Чайченко-Михлик 

Л.М. 

 Соколовська Анна Миколаївна хімія ІІІМ ІІ   Чайченко-Михлик 

Л.М. 

 Касюкевічус  Валерія Ігорівна хімія ІVБ І І ІІІ Чайченко-Михлик 

Л.М. 

 Григор’єв Роман Вікторович хімія ІVБ ІІ   Чайченко-Михлик 

Л.М. 

 Васильєв Андрій Юрійович географія 7А І   Царь Т.М. 

 Рєзнік Андрій Андрйович географія 7А ІІ ІІІ  Царь Т.М. 

 Райко Анастасія Сергіївна географія ІМ І   Царь Т.М. 

 Ярошенко Ірина Сергіївна географія ІМ ІІ   Царь Т.М. 

 Петренко Максим Володимир-ич географія 9А І   Царь Т.М. 

 Клячко Андрій Олександрович географія 9А ІІ   Царь Т.М. 

 Далібожак Софія Іванівна географія ІІІМ І ІІІ  Царь Т.М. 

 Куча Аліна Юріївна географія ІІІМ ІІ   Царь Т.М. 

 Новицький Андрій Сергійович географія 11 І ІІ  Царь Т.М. 

 Демідовський Артем Вікторович географія 11 ІІ   Царь Т.М. 

 Клячко Андрій Олександрович астрономія 9А І   Миколенко Л.І. 

 Теліга Владімір Владиславович астрономія ІІМ ІІ ІІІ  Волошина М.С. 

 Король Юрій Андрійович астрономія 11М ІІ ІІІ  Волошина М.С. 

 Мандрова Валентина Віталіївна астрономія 11М І   Волошина М.С. 

 Хнейне Лучіяно  Англ. мова 9А І ІІ ІІ Шевченко Л.В. 

 Корнійчук Анна Віталіївна Англ. мова 9А ІІ   Шевченко Л.В. 

 Демидовський Артем Вікторович Англ. мова 11 І   Шевченко Л.В. 

 Хнейне Себастьян Джозеф Англ. мова 11 ІІ ІІ ІІІ Шевченко Л.В. 

 Нечаєва Юлія Олександрівна Англ. мова 10 ІІ   Рибаченко О.В. 

 Іллющенко Мар’яна Волод-рівна Англ. мова 10 І   Ярмиш Т.Є. 

 Далібожак Софія Іванівна Нім.мова 10 І І ІІІ Самчук К.В. 

 Король Юрій Андрійович Інф технології 11М ІІ   Бондаренко О.В. 

 Демидовський Артем Вікторович Інф технології 11 І І ІІІ Кірієнко І.В. 
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 Савельєв Максим Володимирович Інф технології 9А І І ІІІ Кірієнко І.В. 

 Васильєв Андрій Юрійович фізика 7А І ІІ  Миколенко Л.І. 

 Рєзнік Андрій Андрійович фізика 7А ІІ   Миколенко Л.І. 

 Галасун Богдан Олегович фізика 8М І   Волошина М.С. 

 Шелудько Надія Василівна фізика 8М ІІ   Волошина М.С. 

 Теліга Владімір Владиславович фізика 9М І ІІІ  Волошина М.С. 

 Цукров Артур  фізика 10М ІІ ІІ  Волошина М.С. 

 Марія Стешенко фізика 10М  ІІ  Волошина М.С. 

 Клячко Андрій Олександрович фізика 9А ІІ   Миколенко Л.І. 

 Товстоноженко Михайло 

Сергійович 

фізика 10 І   Миколенко Л.І. 

 Подлєсний Микола 

Олександрович 

фізика 10М  ІІ   Волошина М.С. 

 Новицький Андрій 

Володимирович 

фізика 11 І   Миколенко Л.І. 

 Король Юрій Андрійович фізика 11М ІІ ІІІ  Волошина М.С. 

 Нікітченко Каріна Олегівна правознавство 9 І ІІ  Царенко О.А. 

 Демидовський Артем Вікторович правознавство 11 ІІ ІІ  Денщиков Ю.В. 

 Чурілова Анна Сергіївна правознавство 11V ІІ ІІІ  Денщиков Ю.В. 

 Бердник Анастасія Романівна правознавство 9 ІІ   Царенко О.А. 

 Нечаєва Юлія Олександрівна правознавство 10 І І ІІ Денщиков Ю.В. 

 Подлєсний Микола Олександ-вич правознавство 10 ІІ ІІІ  Царенко О.А. 

 Новіцький Андрій Володим-вич правознавство 11 І   Денщиков Ю.В. 

 Васильєв Андрій Юрійович Укр. мова, літ 7А І ІІІ  Лузан Н.О. 

 Маловічко Яна Євгеніївна Укр. мова, літ 7-Б ІІ   Приходькіна К.І. 

 Заславна Анна Валентинівна Укр. мова, літ 8 ІІ   Галущенко Т.В. 

 Ковтун Анна Володимирівна Укр. мова, літ ІМ ІІ   Береговенко Т.В. 

 Авраменко Ольга Вікторівна  Укр. мова, літ 9А І   Лузан Н.О. 

 Нікітченко Каріна Олегівна Укр. мова, літ ІІМ ІІ   Лісова С.І. 

 Далібожак Софія Іванівна Укр. мова, літ 10 І І ІІІ Приходькіна К.І. 

 Нечаєва Юлія Олександрівна Укр. мова, літ 10 ІІ   Приходькіна К.І. 

 Романенко Марія Олексіївна Укр. мова, літ 11 ІІ   Галущенко Т.В. 

 Касюкевічус Валерія Ігорівна Укр. мова, літ 11 І   Береговенко Т.В. 

 Король Юрій Андрійович інформатика 11М ІІ   Бондаренко О.В. 

 Демидовський Артем Вікторович інформатика 11 І ІІ  Кірієнко І.В. 

 Савельєв Максим Володимирович інформатика 9А І   Кірієнко І.В. 

 Царь Богдан Володимирович Трудове навч 8 І ІІІ  Волошун О.І. 

 Шуляченко Антон Романович Трудове навч ІІМ ІІ   Волошун О.І. 

 Бойко Марія Романівна Обсл. праця 9А І   Волошун Н.В. 

 Авраменко Ольга Вікторівна Обсл. праця 9А ІІ   Волошун Н.В. 

 

(НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ) 

Участь у роботі МАН, інтелектуальних конкурсах та турнірах. 
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Окрім академічних успіхів наші учні здобули велику кількість перемог займаючись 

науково-дослідницькою діяльністю, працюючи в різноманітних секціях МАН, беручи 

участь в інтелектуальних конкурсах та турнірах різних рівнів працюючи в предметних 

шкільних гуртках. 

У грудні 2017 року відбувся І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

У конкурсі-захисті взяли участь 30 учнів НВК «Лідер», з них 27 стали 

переможними:  

 Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства: 

Секція зарубіжної літератури: 

ІІІ місце  – Петренко Максим, учень 9 класу  

Секція української літератури: 

ІІІ місце – Харченко Наталія, учениця 11 класу  

Відділення мовознавства: 

Секція української мови: 

ІІІ місце  – Король Софія, учениця 11 класу  

Відділення історії: 

Секція Історії України: 

І місце   – Касюкевічус Валерія, учениця 11 класу  

Секція всесвітньої історії:  

І місце – Бублій Роман, учень 9 класу  

Відділення філософії та суспільствознавства: 

Секція правознавства: 

І місце – Демідовський Артем, учень 11 класу  

Секція журналістики: 

ІІ місце – Демідовський Артем, учень 11 класу  

Секція соціології: 

ІІ місце  – Романенко Марія, учениця 11 класу  

Відділення хімії та біології: 

Секція хімії: 

ІІ місце – Бублій Роман, учень 9 класу  

Секція психології: 
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І місце – Настенко Єлєна, учениця 11 класу  

Секція медицини: 

І місце – Настенко Єлєна, учениця 11 класу  

ІІ місце – Нечипоренко Назар, учень 10 класу  

ІІІ місце – Хнейне Себастьян, учень 11 класу  

Секція валеології: 

ІІ місце – Коваленко Владислав, учень 10 класу  

Секція біологія людини: 

I місце – Григор’єв Роман, учень 11 класу  

Відділення наук про Землю: 

Секція географії та ландшафтознавства 

ІІ місце – Новицький Андрій, учень 11 класу  

Відділення економіки 

Секція мікроекономіка та макроекономіка 

ІІ місце – Новицький Андрій, учень 11 класу  

Відділення математики: 

Секція математики: 

ІІ місце – Теліга Владімір, учень 9 класу  

IІІ місце –  Іллющенко Мар’яна, учениця 10 класу  

Відділення фізики і астрономії: 

Секція теоретичної  фізики: 

ІІ місце – Цукров Артур, учень 10 класу  

Секція експериментальної фізики: 

ІІ місце – Горобець Сергій, учень 9 класу  

Відділення комп’ютерних наук 

Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм: 

ІІ місце – Настенко Єлєна, учениця 11 класу  

ІІ місце – Хнейне Себастьян, учень 11 класу 

Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту: 

ІІІ місце – Савельєв Максим, учень 9 класу  

Секція інтернет технологій та ВЕБ дизайну: 
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ІІІ місце – Демідовський Артем, учень 11 класу  

Відділення технічних наук: 

Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій: 

І місце  – Валявська Єлизавета, учениця 11 класу  

ІІІ місце – Чернишова Анастасія, учениця 11 класу  

По 3 роботи підготували та результативно захистили Настенко Єлєна (секції 

психології, медицини та мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм) і 

Демідовський Артем (секції журналістики, правознавства та інтернет технологій та ВЕБ 

дизайну), по 2 роботи – Бублій Роман (секції всесвітньої історії та хімії), Хнейне 

Себастьян (секції медицини та мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм), 

Новицький Андрій (секції економіки та географії та ландшафтознавства). 

Підготували учнів  до результативної участі учителі: Береговенко Т.В., Битько 

Ю.В., Бондаренко О.С., Волошина М.С., Галета О.С., Галущенко Т.В., Денщиков Ю.В., 

Кірієнко І.В., Коваленко В.В., Миколенко Л.І., Осадча Р.В., Царенко О.А., Царь Т.М., 

Цвященко П.К., Цукрова О.Л., Яковлева І.О. Найбільшу кількість учнів (4) підготував 

учитель біології  Цвященко П.К., по 3 учні підготували  учителі Кірієнко І.В., 

Коваленко В.В., по 2 учні підготували  Бондаренко О.С., Денщиков Ю.В., Галущенко 

Т.В., Осадча Р.В., Цукрова О.Л. 

Під час ІІ (обласного) етапу найкращими були: 

Відділення технічних наук: 

І місце – Валявська Єлизавета. 

       Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій: 

ІІІ місце – Настенко Єлена 

Відділення хімії та біології: 

Секція біології людини: 

ІІІ місце – Григор’єв Роман 

Секція медицини: 

ІІІ місце – Настенко Єлена. 

Під час проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту МАН перемогу 

здобула учениця 11 класу математичного профілю Валявська Єлизавета. 

(НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ) 
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Виховна діяльність. 

Освітній процес нероздільний з вихованням дітей. Наш заклад - це установа, метою 

якої є виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості, "виведення" її на 

високий загальнолюдський культурний рівень, соціалізацію у якісно нових умовах. 

Виховання є складним, багатогранним і багатоаспектним процесом. 

Згідно з планом виховної роботи школи за 2017-2018 навчальний рік вся робота 

була спрямована на проведення заходів щодо вдосконалення освітнього процесу, 

вихованості учнів, виховання  духовно багатих, морально зорієнтованих молодих 

людей. 

Основними завданнями виховної роботи були: 

- гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного 

розвитку особистості; 

- національно-патріотичне виховання; 

- підтримка та укріплення шкільних традицій. 

Значна увага у школі приділялась формуванню системи цінностей: ціннісного 

ставлення до суспільства і держави, людей, природи і мистецтва, праці, до себе. 

Пріоритети надавалися й попередженню дитячого травматизму, профілактиці 

правопорушень, злочинності, алкоголізму, наркоманії, тютюнопалінню.  

Педагогічний колектив працює над застосуванням системного підходу до 

організації виховної  діяльності. Зміст системи виховання у школі спрямований на 

формування в дітей особистісних рис громадянина України, які передбачають розвиток 

національної самосвідомості,  духовності, моральності, художньо-естетичних, 

правових, трудових,  індивідуальних здібностей і талантів. Плануванням охоплені всі 

напрями виховної роботи. При цьому вирішуємо такі завдання: розвиток індивідуальної 

творчої особистості, формування патріотичних почуттів, утвердження національної 

гідності, виховання та розвиток потреб здорового способу життя, збереження та 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.  Виховання молодого покоління – це 

не лише система цілеспрямованого й планомірного формування світогляду, ціннісних 

орієнтацій, почуттів, волі й характеру молоді, але й адаптація її в соціальному 

середовищі. 



12 
 

Низка різноманітних виховних заходів була націлена саме на те, щоб викликати в 

дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, 

розкривати нові таланти . 

Підводячи підсумки роботи за рік, слід відзначити, що план виховної роботи 

виконаний. 

Одним із напрямків виховної роботи є національно-патріотичне виховання. У 

«Лідері» проводилися такі заходи, як конкурс патріотичної пісні, козацький квест, 

спортивно-розважальні змагання «козачата», волонтерська робота. Велика увага 

приділялася заходам, спрямованим ним на допомогу воїнам АТО. Сьогодні я хочу 

познайомити вас з командою учнів, які представляли наш «Лідер» у  Всеукраїнському 

військово-патріотичному конкурсі «Сокіл-Джура», метою якого є підняття 

патріотичного духу молоді та виховання підростаючого покоління в національних 

традиціях. 

(ВИСТУП КОМАНДИ «СОКІЛ») 

(НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ) 

Досягнення лідерців 

2017-2018 н.р. 

 

№  

з/п 

 

Назва конкурсу 

Місце 

проведення 

конкурсу 

Участь, 

 зайняте місце 

 

Учасники  

 

Клас (курс) 

1. Всеукраїнський 

конкурс юних 

обдарувань 

м. 

Кропивниць

кий  

І місце  Погоріла Евеліна  9-А клас  

2. Всеукраїнський 

конкурс «Голос 

Діти» 

м. Київ Участь в 

ефірах 

Погоріла Евеліна 

Бойко Марія 

9-А клас  

3. Всеукраїнська 

музична олімпіада 

«Голос країни» 

м. Київ Лауреат ІІІ 

ступеня 

(«В1» -14-15 

років – сольний 

спів (джазовий 

вокал)) 

Бойко Марія 9-А клас  

4. Всеукраїнська 

музична олімпіада 

«Голос країни» 

м. Київ Лауреат ІІІ 

ступеня 

(«В1» -14-15 

років – сольний 

спів (народний 

вокал)) 

Корнійчук Анна 9-А клас  
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5. Обласна спартакіада 

з шахів 

м. Черкаси ІІІ місце Безсонна Поліна 3-А клас 

6. Міська спартакіада з 

шахів 

м. Сміла І місце 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Теліга Владімір 

Безсонна Поліна 

Федун Валерія 

Коман Софія 

ІІ-М курс 

3-А клас 

3-А клас 

7-Б клас 

7. Міська спартакіада з 

шашок 

м. Сміла ІІ місце  Демиденко Дар’я 10 клас 

8. ХVІІ Всеукраїнський 

фестиваль 

аматорських театрів 

та цирку 

«Театральний форум 

2017» 

м. Київ диплом І 

ступеня 

 

диплом ІІ 

ступеня 

  

Кайнова Анастасія 

 

 

Вороток Олеся 

5-А клас 

 

 

5-Б клас 

 

9. 

Всеукраїнський 

конкурс Intel-Техно 

Україна 2017-2018 

націанальний етап 

міжнародного 

конкурсу науково-

технічної творчості 

школярів Intel ISEF 

м. Київ ІІІ місце Валявська Єлизавета ІV-М курс 

 

10. 

Міжнародний Форум 

«INNOVATION 

MARKET» та 

Китайсько- 

українська наукова 

виставка технологій 

та інновацій (у 

рамках Форуму) 

м. Київ Учасниця Валявська Єлизавета ІV-М курс 

 

11. 

VІІІ Всеукраїнська 

науково-технічна 

виставка-конкурс 

молодіжних 

інноваційних 

проектів «Майбутнє 

України» 

(Номінація: 

Інформаційно-

телекомунікаційні 

системи та 

технології) 

м. Київ Диплом  

ІІ ступеня 

Валявська Єлизавета ІV-М курс 

 

12. 

ІV Всеукраїнський 

конкурс-фестиваль 

«Українська 

естафета творчості» 

(декоративно-

м. Черкаси Гран-прі Дацюк Карина 3-А клас 
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ужиткове мистецтво 

- квілінг) 

 

13. 

Всеукраїнська 

музична олімпіада 

«Голос країни» 

м. Київ Диплом  

за великий 

внесок у 

професійну 

музичну освіту 

Смілянський НВК 

«Ліцей – ЗОШ І-ІІІ 

ступенів «Лідер» 

Смілянський НВК 

«Ліцей – ЗОШ І-ІІІ 

ступенів «Лідер» 

 

14. 

Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

«Золотий перетин 

Львова - 2017» 

м. Львів Диплом 

лауреата ІІ 

премії 

(номінація – 

розмовний 

жанр) 

Воронюк Ярослава 1-Б клас 

 

15. 

Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

«Золотий перетин 

Львова - 2017» 

м. Львів Диплом 

лауреата ІІ 

премії 

(номінація – 

розмовний 

жанр) 

Воронюк Олеся 5-Б клас 

16.  Першість м. Сміли з 

шахів 2017 року 

м. Сміла ІІ місце Ситник Лілія 5 клас 

17. Першість м. Сміли з 

шахів 2017 року 

м. Сміла ІІІ місце Федун Валерія 3-А клас 

18. Першість м. Сміли з 

шахів 2017 року 

м. Сміла І місце Теліга Владімір ІІ-М курс 

19. ХІV Міжнародний 

дитячий фестиваль 

INTERNATIONAL  

CHILDREN’S 

FESTIVAL 

Конкурс «Світ 

фантазій», номінація 

«Художники» 

м. Київ ІІ місце Артеменко Софія 3-А клас 

 

20. 

Першість м. Сміли з 

волейболу 

м. Сміла ІІ місце Збірна команда школи Збірна команда 

школи 

 

21. 

Першість м. Сміли з 

волейболу 

м. Сміла ІІ місце Збірна команда школи Збірна команда 

школи 

 

22. 

І етап 

Всеукраїнської 

науково-технічної 

виставки – конкурсу 

молодіжних 

інноваційних 

проектів «майбутнє 

України» 

(Номінація: 

інформаційно-

м. Черкаси І місце Валявська Єлизавета ІV-М курс 
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телекомунікаційні 

системи та 

технології) 

 

23. 

Міжнародний 

дитячий фестиваль-

конкурс мистецтв 

«Соняшник» 

(номінація 

«Декламування») 

м. Київ І місце Воронюк Олеся 5-Б клас 

 

24. 

Міський молодіжний 

фестиваль «З 

Україною в серці» 

(номінація «Вокал») 

м.Сміла І місце Ансамбль «Диво»: 

Корнійчук Анна 

Погоріла Евеліна 

Бойко Марія 

Строгецька Ірина 

Солоха Таїсія 

 

 

25. 

Міський етап 

Всеукраїнської акції 

«16 днів проти 

насильства» 

м.Сміла Подяка НВК «Лідер»  

 

 

  
 

26. 

Міжнародний 

дитячий фестиваль-

конкурс мистецтв 

«Соняшник» 

(Номінація – 

декоративно-

вжиткове мистецтво) 

м. Київ Диплом 

ІІ місце 

Нюкіна Дар’я 3-Б клас 

 

27. 

Міжнародний 

дитячий фестиваль-

конкурс мистецтв 

«Соняшник» 

(Номінація – 

декоративно-

вжиткове мистецтво) 

м. Київ Диплом 

Гран-прі 

Дацюк Карина 3-А клас 

 

28. 

Всеукраїнський 

конкурс молодіжних 

проектів з 

енергоефективності 

«Енергія і 

середовище - 2018» 

м. Київ Диплом 

ІІІ місце 

Стешенко Марія ІІІ-М курс (10 клас) 

29.  Всеукраїнський 

конкурс молодіжних 

проектів з 

енергоефективності 

«Енергія і 

середовище - 2018» 

м. Київ Диплом 

ІІІ місце 

Больмот Анна ІІІ-М курс (10 клас) 

 

30. 

Відкритий чемпіонат 

м. Сміли  з 

м. Сміла ІІІ місце 

Спортивна 

Уколов Віталій ІІ-М курс 

(9 клас) 
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волейболу «Патріоти 

Смілянщини – рідній 

Україні» 

статуетка 

«Наймолодшом

у гравцю» 

 

31. 

Відкритий чемпіонат 

м. Сміли  з 

волейболу «Патріоти 

Смілянщини – рідній 

Україні» 

м. Сміла ІІІ місце Зажерило Дмитро 11 клас 

 

32. 

Всеукраїнський 

конкурс 

«Змагаймось за нове 

життя!», 

присвячений Лесі 

Українці 

м. Чернівці І місце 

номінація 

«Малюнок» 

Больмот Анна ІІІ –М курс 

 

33. 

Всеукраїнський 

дитячий 

літературний 

конкурс «Не жартуй 

з вогнем» на 

протипожежну 

тематику 

м. Черкаси Грамота за 

участь у 

Черкаському 

обласному 

етапі 

Харченко Наталія 

Герасимов Денис 

11 клас 

 

34. 

Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

дитячої та юнацької 

творчості «Штурм» 

м. Черкаси Диплом 

лауреата І 

ступеня 

Вокальний ансамбль 

«Диво» 

Корнійчук Анна 

Погоріла Евеліна 

Бойко Марія 

Строгецька Ірина 

Солоха Таїсія 

 

 

35. 

Першість міста 

Сміли з шашок 

м. Сміла І місце Теліга Владімір ІІ-М курс 

 

36. 

Всеукраїнська акція 

«Серце до серця» 

м. Сміла І місце Демідовський Артем 11 клас 

 

37. 

Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук 

України 

(відділення – 

технічні науки; 

секція- 

інформаційно-

телекомунікаційні 

системи та 

технології) 

м. Київ Диплом 

 ІІІ ступеня 

Валявська Єлизавета ІV-М курс 

(11 клас) 

38. Міжнародний м. Київ І місце Валявська Єлизавета ІV-М курс 
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чемпіонат 

комп’ютерних 

талантів «Golden 

Byte» («Золотий 

Байт») 

(Номінація – «Junior 

competition») 

(переможець 

регіонального 

туру у м.Києві) 

(11 клас) 

 

39. 

Регіональний 

відбірковий тур 

Всеукраїнського 

конкурсу 

патріотичної пісні 

«Об’єднані піснею» 

м. Сміла І місце 

 

ІІ місце 

 

Диплом 

міського 

голови 

 

Гран-прі 

 

 

Диплом 

міського 

голови 

 

ІІ місце 

Погоріла Еля 

 

Хлівна Аліна 

 

Артеменко Софія 

 

 

 

Корнійчук Анна 

 

 

Оношенко Катерина 

 

 

 

Вокальний ансамбль 

«Диво» 

9-А клас 

 

5-А клас 

 

3-А клас 

 

 

 

9-А клас 

 

 

ІV-Б курс  

 

40. 

І тур (міський) 

Всеукраїнської 

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

Конкурс «Відун» 

м. Сміли І місце Рій «Сокіл» Збірна команда 8-

10 класів 

 

41. 

Обласний чемпіонат 

з волейболу 

м. Черкаси ІІ місце Команда 

волейболістів 

( керівник – А.В. 

Хоменчук) 

Збірна команда 

 

(НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ) 

Міжнародна діяльність. 

Міжнародна діяльність є одним із пріоритетних напрямків роботи школи. ЇЇ 

завдання – сприяти формуванню системи демократичної громадянської освіти, та, 

завдяки поширенню міжнародного досвіду, наближати Україну до міжнародного 

освітнього, соціально-політичного, економічного і правового простору. 

У нашій школі міжнародна діяльність функціонує в таких напрямках: 
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• участь в міжнародних освітніх конкурсах, програмах та проектах; 

• міжнародні учнівські обміни; 

• стажування учнів та вчителів; 

• зустрічі із закордонними делегаціями; 

• листування, онлайн – конференції; 

• робота шкільного євроклубу «Ми – разом!». 

23 квітня 2018 року ліцеїсти з НВК «Лідер» щиро вітали гостів на щедрій 

українській землі у рамках проекту тісної співпраці зі школами-партнерами з міста Рени 

(Німеччина) та міста Чарнкова (Польща). 

Це вже 5-й, ювілейний, рік роботи ліцеїстів у цьому проекті. 

 В Україні зустріч пройшла на тему «Різні нації – спільні цінності». 

У «Лідері»  до цієї знакової події готувалися дуже ретельно, адже слід було 

продумати все до найменших дрібничок… І нам це вдалося! Тиждень промайнув, 

неначе одна мить, настільки насиченою та цікавою була програма роботи. 

Гостей з Німеччини та Польщі приймали родини лідерців. Звичайно ж, 

хвилювалися, адже так хотілося, щоб дітям було комфортно та затишно у домівках 

товаришів-ліцеїстів. Готували традиційні українські страви, возили на відпочинок, 

організовували прогулянки містечком і спілкувалися, спілкувалися… 

І як виявилося, бажання бути почутим, щоб тебе правильно зрозуміли, не має ні 

меж, ні кордонів. 

У перший день роботи проекту учасники за допомогою інтерактивних вправ 

знайомилися один з одним, провели мозковий штурм, добираючи асоціативний ряд до 

слова «дружба» чотирма мовами: англійською, українською, німецькою та польською. 

Далі їх чекала цікава робота у п’яти міжінтернаціональних групах, кожна з яких обрала 

свою тему для роботи: 

✓ Лінгвісти згадували та записували прислів’я та приказки на тему «Дружба». 

✓ Історики працювали над систематизацією та узагальненням попередніх 

років роботи у проекті: де й коли відбувалися зустрічі команд, тематика цих зустрічей, 

пригадувалися найцікавіші моменти, відображені на світлинах. 

✓ Краєзнавці ділилися географічними відомостями про місце розташування 

міст-партнерів: Рени – Сміли – Чарнкова. 

http://school3.ck.ua/uchast-v-mizhnarodnix-osvitnix-konkursax-programax
http://school3.ck.ua/proekti/
http://school3.ck.ua/stazhuvannya
http://school3.ck.ua/zustrichi
http://school3.ck.ua/listuvannya
http://school3.ck.ua/yevroklub
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✓ Етнографи розповідали про традиції своїх країн, національний одяг, свята, 

особливості національної кухні. 

✓ Туристичні гіди досліджували визначні місця, привабливі для туристів у 

кожному з міст. 

Продуктом цієї творчої роботи стало створення «Словничка дружби» у малюнках, 

картинках та висловах, який кожна з команд отримала у подарунок під час закриття 

роботи в проекті. 

Другий день був повністю присвячений подорожі учасників проекту до столиці 

нашої країни – міста Києва. Усі із задоволенням походили бруківкою Києво-Печерської 

лаври, намилувалися золотокупольними церквами, нафотографувалися біля розквітлих 

сакур та з  трепетом у душах наслухалися передзвону, що линув із дзвіниці лаври. 

Відвідали музей декоративно -вжиткового мистецтва, переглянувши роботи 

найвидатніших майстрів своєї справи, серед яких були і картини Марії Приймаченко та 

Катерини Білокур. 

Не могли не відвідати і Меморіал Слави, де з трепетом у душі та сльозами на очах 

ознайомилися з експозицією та матеріалами, приуроченими бойовим діям на Сході 

нашої країни. А потім мали можливість піднятися на оглядовий майданчик меморіалу 

Батьківщини-Матері та помилуватися красою весняного Києва, величчю Дніпра та 

відчути силу та міць українського мегаполісу. 

 Пообіді  пройшлися чудовими вуличками історичного Києва: відвідали Софію 

Київську, помилувалися Золотими воротами, побували біля Михайлівського собору, а 

найголовніше, станцювали свій запальний танок на Майдані Незалежності, зірвавши 

неабиякі оплески  від публіки. Щасливі, задоволені, і, майже,  не стомлені повернулися 

до рідної, такої тихої та затишної , Сміли. 

Третій день ознаменувався створенням «Галереї дружби». Активно розгорнула 

свою діяльність артстудія, під час роботи якої учасники на паперових тарелях методом 

аплікації із фетру та малювання акриловими фарбами намагалися створити власноруч 

мистецькі шедеври, використовуючи різні техніки та обов’язково - орнаменти, типові 

для трьох країн-учасниць проекту. А потім свою роботу відкрила інша майстерня 

«Навчаємося один в одного». І гості, і лідерці із задоволенням долучилися до 
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виготовлення ляльок-мотанок, які потім стануть для нас, українців, оберегом, а для 

наших гостей з Німеччини та Польщі – приємним спогадом про щирість українців. 

А потім на учасників проекту чекав повний релакс. Це був незабутній відпочинок у 

«Зеленій садибі»  з лісовою кашею, грою на гітарі, дружніми співами, запальними 

танцями, насолодою від спілкування, українськими іграми та замилуваннями 

неповторними краєвидами. 

Останній день – день прощання, великих емоцій та щирих сліз розставання. 

Але розпочався він цікавою роботою. Це був ворк-шоп «Різні нації – спільні 

цінності», де діти мали обрати спільні цінності для усіх трьох країн та відобразити їх у 

вигляді метеликів, які розмістили потому на «Дереві європейських цінностей», що 

розкинуло своє гілля у коридорі нашого «Лідера». 

А потім були щирі обійми і тихі сльози суму від того, що прийшла пора 

розставання. Але найщемливіші миті запам’ятаються назавжди: тридцятеро учнів – 

учасників проекту зі сльозами на очах передивлялися спільні фото зі слайд-шоу, 

плакали і усі разом знову і знову танцювали свій запальний танок, що супроводжував їх 

протягом усієї роботи проекту. 

Незмінними залишилися щирі почуття, дружба, приємні стосунки та бажання 

робити щось разом. Адже діти – то велика сила. 

Тож з нетерпінням уже чекаємо нову зустріч, яка відбудеться весною  2019 року  у 

Чарнкові, що в Польщі. 

(ВІДЕОРОЛИК «З ЛЮБОВ’Ю З УКРАЇНИ») 

(ВИСТУП УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ) 

(НАГОРОДЖЕННЯ) 

Спортивні досягнення. 

На початку  навчального  року, у вересні,  традиційно було  заплановано    та  

проведено  цікавий тиждень   фізичної  культури та  спорту. 

 У  жовтні наша  збірна  команда з  шахів  брала  участь  у  першості  міста серед   

дівчаток  та   юнаків,  де  достойно  зайняли  командне  перше  місце .  

  Слід  зазначити,  що  всі  три  призові  місця  з  шахів  серед  дівчаток   вибороли   

наші  найкращі   шахістки. Це -  Безсонна Поліна, учениця  3-А класу,  яка    виборола  
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перше особисте місце, друге  місце  зайняла також  учениця   3-А класу  Федун  Валерія 

та  трете  місце -  учениця  7-Б  класу   Коман  Софія.   

Серед   юнаків    також   перше  місце  виборов   наш  учень ІІ  -м  курсу  - Теліга  

Володимир.  Усі  учні  були  нагороджені почесними  грамотами  та     медалями. 

 У наступних змаганнях  з  шашок , де  наша   школа  теж  брала  активну участь, 

наша учениця  10-го  класу   Демиденко  Дарина   виборола  почесне    друге  місце .       

Вона  теж  була  нагороджена   почесною  грамотою  та   медаллю. 

Наприкінці  жовтня   заклад  виставив на змагання  команди  з  настільного  тенісу   

та   футболу.   На жаль,  залишилися  без  призових  місць, поділили  5-6  місце з  

настільного  тенісу  та  4-6 з  футболу. Але   набрали   багато  очок  за  активну участь у 

цих   видах  спорту в  залік  Спартакіади  школярів. 

 У  листопаді  та   грудні наші дві  команди  з  волейболу  вели  довготривалу  

боротьбу  за    призові  місця.  Наші  дівчата  та   юнаки,  зігравши   зі  всіма  командами  

смілянської зони,  дійшли  до  фіналу, де достойно   вибороли  почесне  друге  командне  

місце, завдяки чому  наша  школа , за  підсумками  2017 року,  виборола  призове   трете  

місце у  Спартакіаді школярів  міста. 

   Другій семестр видався  не  менш насиченим та  плідним по кількості призових 

місць та високого рівня  результативності.     

 Протягом  зимових канікул  повним  складом учителів  фізичної  культури було  

проведено відбір найкращих  здібних учнів, які братимуть участь  у  першості  міста в  

залік  спартакіади  школярів  з  баскетболу. Завдяки анкетуванню обрали з  кожної 

команди найкращого та відповідального зі спортсменів капітанів  команд. Це –

Головченко Влад (учень  11-го класу) та  Черненко Олександра (учениця  4-М  курсу). 

  У  січні відбулося  жеребкування. Бажання  перемогти було дуже сильним. 

Завдяки неймовірним  зусиллям  нашим спортсменам  вдалося  перемогти таку  складну 

по  тактиці,  витривалості  та  техніці  команду. 

 Протягом місяця   наші  дівчата дійшли  до  фіналу та  вибороли почесне   трете 

місце.  А  юнаки  перемагали у всіх  та стали непереможними.  З  кожною грою вони  

показували неперевершені  результати. Нарешті довели, що  достойні бути  першими .У  

лютому  наша команда  знову виборола  перше місце  у  зональних обласних  змаганнях. 

Згодом, у  Черкасах,   вибороли почесне   друге місце  на  остаточному  обласному  
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кубку серед школярів  області. Усі учасники  були  нагороджені  медалями  та  

грамотами обласного  рівня. 

  У квітні наша  команда  брала  участь  у першості міста  з  легкої атлетики. На 

жаль, призового  місця   ми  не  отримали,  але ми  задоволені  результатом, як  4-е  

місце. Слід  зазначити , що  вдалося  з   окремого  виду,  серед  юнаків,  вибороти  

перше  місце зі штовхання  ядра. Це  учень четвертого курсу – Гаркавий  Олексій. Він  

представляв на  області м.Смілу з даного  виду легкої атлетики. 

  У  травні  проходив один із найскладніших видів змагань серед  7-х  класів - 

«Старти  надій».  Протягом   двох  днів на  стадіоні «Юність» у  складі  14-ти  осіб 

боролися  за   призові  місця  у 4-х видах окремо  хлопці  та  дівчата. Наші  учні 7-А  

класу вибороли   чотири грамоти. Перше місце посіла Кузьміна  Ліза у змаганнях з 

метання  м’яча на  дальність та    за виконання вправ  на  м’язи  черевного  пресу  за 30  

секунд. Такою ж  грамотою були  нагороджені   два  учні - Клименко  Роман та  

Холодняк  Максим з  цього ж  виду багатоборства. Кузьміна  Ліза спромоглася також 

вибороти  перше  місце на  обласних  змаганнях з  метання м’яча, де  була  нагороджена 

золотою медаллю та  грамотою  обласного  рівня. 

  Ми  пишаємося тим, що  наші спортсмени приносять славу навчальному закладу. 

(НАГОРОДЖЕННЯ) 

Літній відпочинок. 

Відповідно до Закону України від 04.09.2008 №375-VІ «Про оздоровлення та 

відпочинок», відповідної обласної та міської Програм оздоровлення та відпочинку дітей 

і учнівської молоді на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Черкаської обласної 

ради від 25.03.2016 №4-3/VІІ; сесії Смілянської міської ради від 30.03.2016 №15-2, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 03.02.2015 №89 «Про здійснення заходів 

щодо організації літніх мовних таборів», наказу управління освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області від16.05.2018року 

№62 «Про організацію літнього оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей влітку 

2018 року», інших нормативно-правових документів та з метою належної підготовки, 

проведення відпочинкової кампанії влітку 2018 року, на базі школи буде працювати 

пришкільний  відпочинковий табір «Сузір’я» для учнів 1-7 класів, Літня наукова школа 
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– для учнів 8-х та 10-х класів «Паросток» та два мовних загони, що працюватимуть за 

програмою «GO CAMP».  

Підсумки роботи фонду «Сіріус». 

Таблиці щодо роботи фонду «Сіріус» розміщено на сайті НВК «Лідер» у розділі 

«Корисна інформація». 

 

Презентація новоствореного Гімну «Лідера». 

(Вокальний ансамбль «Диво» презентував новостворений Гімн «Лідера». Слова 

написала учитель зарубіжної літератури Олена Діденко, а музику створила учитель 

музики Ольга Михальченко) 

(НАГОРОДЖЕННЯ АНСАМБЛЮ «ДИВО» ТА ЇХНЬОГО КЕРІВНИКА ЗА 

ДОСЯГНЕННЯ КОЛЕКТИВУ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


