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Питання: 

 

І. Підсумки навчального року. Особливості дистанційного навчання. 

ІІ. Продовження дотримання протиепідемічного  режиму в 

подальшому . Правила особистої гігієни. 

ІІІ. Профілактика травматизму в літній період.  

 

 

 



Розпочати нашу зустріч я б хотіла зі слів подяки вам , 

шановні батьки! Завжди вважала і вважаю, що батьківське 

виховання – самий відповідальна і важка, але сама радісна 

праця в цьому світі! 



І фотограф, і хореограф, і швачка , і екскурсовод, і перша допоміжниця, і 

просто чарівниця!  

 Від щирого серця хочу висловити Вам свою вдячність за все. Ви — 
чудова людина і нехай у Вашому житті все буде чудово і красиво!  

 



6 клас   Впевно рулює Олена Володимирівна 

Я говорю Вам від душі: «Спасибі». Мені Ваша допомога у великій 

пригоді,  Ви так швидко, спритно і вміло можете впоротися з 

технічними питаннями!!! Ще раз дякую. Хочу побажати Вам 

доброго здоров’я і залишатися мобільною людиною, чарівною 

жінкою і матусею завжди! 



7,8,9 клас   Наталія Анатоліївна наша «Супер-Матуся» 

Мені важко назвати те, що Ви не здатні зробити!  Великий 

Талант! І хто все це зміг б витримати!!! 



Окрема подяка нашої матусі Яні Валеріївні!!!  

Завдяки їй ми збережемо багато спогадів про шкільні роки! 



Які ви всі чудові! А давайте згадаємо ці 5 років 



Завжди поруч 



Було приємно, коли і батько і мати 

приходили разом… 



Батьки 

Нашим 

батькам!!! 



Хто впізнає в дітях себе?! 



І ось, зараз за чашкою чаю, я хочу сказати вам всім величезне 

спасибі за те, що кожний з вас чомусь мені навчив за ці роки, 

додав нове до  досвіду в моєї роботі. 



І. Підсумки навчального року. Особливості дистанційного навчання. 

 З метою визначення найстаранніших учнів під час карантину департаментом  

гуманітарної політики міської ради організовується проведення міської  акції 

«Зателефонуй учню». 

За підсумками акції від кожного класу незалежно  від  рівня навчання  обирається 

по три кращі за успішністю учні (учениці) за  такими напрямами: природничо-

математичний, художньо – естетичний, суспільно-гуманітарний. 

  

Пропонується  класним керівникам такий алгоритм дій  участі у цій акції : 

1) класний керівник спілкується  з учителями- предметниками  та роз’яснює  їм 

потребу підтримати учнів наприкінці навчального року в умовах карантину;  

2)  класний керівник у свою чергу телефонує учням та задає орієнтовно такі 

питання: 

- чим запам’ятався тобі цей навчальний рік?  

- що цікавого було під час дистанційного навчання під час карантину? які 

складнощі виникали? 

- побажання здоров’я та гарних канікул  



Відповіді наші діти дали такі: 

І. Чим запам’ятався тобі цей навчальний рік?  

 

-   Майже ні чим тому, що карантин дуже сильно зламав всі плани; 

- Цей навчальний рік запам'ятався мені тим, що можна легко навчатися 

не виходячи з дому; 

- Дистанційне навчання та усвідомив що люди з якими я навчався 9 

років не дуже добрий колектив; 

- Тим, що я 4 неділі вчився дома; 

- Тим, що навчання проходило дистанційно; 

- Цей навчальний рік запам'ятався мені карантином. 

 



ІІ. Що цікавого було під час дистанційного навчання і під час карантину? Які 
складнощі виникали? 
 

 - Звичайні уроки як і у школі, складнощі а тому, що деякі вчителі не чемно 
звертаються до учнів. 

 - Були цікавими уроки онлайн по Zoom. Труднощі звісно були, особливо 
коли ти не зрозумів тему з самого початку і потім не розумів те, про що йде 
мова. 

  - Цікавого - гнучкий розклад, пізнаєш нове для себе. Складнощі - недоліки 
техніки ( іноді приходилось писати тести ще раз) також неправильно чи 
невірно оформляли уроки в класрумі. 

 - Нічого, труднощів не було. 

 - Знайшов тут дівчинку, а труднощів  ні яких. 

 - Навчання проходило, як зазвичай, але на уроці фізкультури були різні 
тести та вправи. Іноді виникали складнощі з інтернетом.  

 

 



 ІІІ. Побажання : 

 - Бажаю здоров’я та гарних канікул. 

 -  Лично от себя, желаю, чтобы каждый нашел частичку своей души 

в любимой сфере в будущем. Что бы нашли себя как личность и свои 

цели. А на счѐт каникул: отдыхайте, развлекайтесь, не пьянячьте и 

меньше играйте в компьютер. Каникулы все-таки  на дороге не 

валяются. И, конечно же, здоровья. 

 -Гарних канікул! 

 - Желаю Вам счастья, здоровья и вообще всего самого лучшего. 

 - Бажаю всім МІЦНОГО здоров'я та гарних канікул. Рекомендую у 

цьому році втриматися від подорожей за межі міста. 

 



Прізвища тих  дітей, яких відмітили вчителі за успішність під час карантину 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я 

1 Баранник Богдан        біологія    

2 Батечко Назар             фізична кульиура,  хімія, ОСЗ 

3 Галета Тетяна              географія, біологія, ОСЗ, історія 

4 Долганов Дмитро       фізична культура , хімія , біологія, ОСЗ    

5 Дриглюк Максим       англійська мова , ОСЗ 

6 Короткова Рита            історія 

7 Кувшинов Вадим         інформатика  

8 Оголь Валерія              інформатика 

9 
Паніна Дана                 інформатика, правознавство , зарубіжна література,,  англійська мова,  

10 Сіра Аліна                    історія 

11 

 

Унгурс Дар`я              інформатика, українська мова, правознавство, фізична культура,                                      

зарубіжна  література,  англійська мова, біологя, історія 

12 
 

Шумейко Юлія         інформатика, німецька мова 



 ІІ. Продовження дотримання протиепідемічного  режиму в подальшому . 

Правила особистої гігієни. 

ІІІ. Профілактика травматизму в літній період.  
Ці два питання пов’язані і актуальні.  

Мені дуже б хотілось, щоб ви розповіли, як збираєтесь в родинах проводити літо. 

Давайте це обговоримо в режимі он-лайн. 

 

 
Як зупинити поширення COVID-19: 
 -часто мийте руки милом і водою або використовуйте спиртовмісний антисептик для рук; 

 -тримайтеся на безпечній відстані від усіх, хто кашляє або чхає; 

 - не торкайтеся очей, носа або рота; 

 -під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою; 

 -не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь; 

 -якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря. Спершу 
зателефонуйте; 

 - виконуйте вказівки місцевого органу охорони здоров’я; 

 -не ходіть до медичних закладів без нагальної потреби. Завдяки цьому система охорони 
здоров’я працюватиме ефективніше заради захисту населення. 


