
 
Інформаційно-методичне видання Комунального закладу освіти  

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного 
профілю» Дніпровської міської ради  

 (виходить щоквартально) 

 1 Вересня 

 Фізкультурна перерва 

 Вереснева педагогічна нарада 2017 

 Тиждень місцевої демократії 

 Олімпіада з технічної праці 

 Планова перевірка організації харчування школярів 

 Гурток з німецької мови 

 День Захисника України 

 Тиждень художньо-естетичного циклу 

 Виставка поробок «Осінь чарівниця» 

 Загальні збори колективу. Звіт керівника школи 

 Бесіда «ТБ під час осінніх канікул» 

 Шкільні екскурсії 

 Засідання комісії з питань інноваційної діяльності та 

дослідно-експериментальної роботи 2015-2017 

 Нарада при директорі. Травмування учнів навчального 

закладу  

 Творча група педагогічної майстерності.  Забезпечення 

безпечних умов навчання  під час навчально-виховного 

процесу 



Вітаємо всіх з початком нового 2017-

2018 навчального року!!! Хоч дощик 

трохи завадив, свято для першачків все 

ж таки відбулося! В класах проведено 

перший урок 

Вітаємо молодих колег 
Юні наші колеги,  

нехай не лякають вас будні, 

хай щоденна робота і манить,  

і радує й тішить. 

Хай вам друзями добрими стануть 

допитливі учні. 

Хай в майбутнє дороги  

вам стеляться  якнайсвітліші. 

Щасти Вам на педагогічній ниві 



«Фізкультурна перерва» 

Вереснева педагогічна рада 2017  

"Про підсумки роботи закладу в 2016-2017 н.р. та 

пріоритетні напрямки розвитку освіти в 2017-

2018н.р.» 



Тиждень місцевої демократії 

Головною метою тижня є 

активізація процесів 

розповсюдження інформації щодо 

принципів, надбань та досягнень 

функціонування місцевої демократії 

в Україні та Європі, сприяння 

обізнаності населення щодо 

можливостей вирішення питань 

місцевого значення та залученню 

громадян до прийняття 

управлінських рішень, надання 

можливостей для ознайомлення з 

роллю Ради Європи та інших 

інституцій спільної Європи в 

області розвитку місцевої 

демократії. 

Олімпіада з технічної праці 

Учень 8 класу Малюков Степан та 

учень 7 класу Кувшинов Вадим посіли 

І та ІІ місця в номінації "Випилювання 

лобзиком" та вибороли право брати 

участь у міському турі. Вітаємо хлопців 

та їхнього наставника Кравчука М.А.! 



Планова перевірка організації 

харчування школярів 

Порушень в їдальні не 
виявлено! 

Комісія здійснювала перевірку 

організації харчування учнів, 

виконання натуральних норм 

харчування, дотримання санітарно-

гігієнічних вимог щодо якісної 

організації харчування дітей та 

недопущення випадків харчових 

отруєнь у школі. 

«Економно жити – себе і країну 

збагатити» 

Завдання даної виставки спрямовані 
насамперед на розвиток у кожної дитини 

дбайливого ставлення до власності, 
вироблення вміння раціонально 

використовувати наявні ресурси для 
задоволення різноманітних потреб, 

виховання творчої активності. 

Гурток з німецької мови 

З початком нового навчального року у 

школі розпочав свою роботу гурток з 

"Євроклуб" для учнів 9-их класів. На 

заняттях учні знайомляться з 

Європейським союзом, всебічно 

розширюють свої знання та 

вдосконалюють свої знання з німецької 

мови. 

 З радістю зустрінемо нових учасників 

нашого гуртка! 



День Захисника України 

Протягом тижня пройшли заходи до 

Дня захисника України. Було 

організовано тематичні заходи, які дали 

змогу перегорнути сторінки історії 

Запорізької Січі, згадати захисників 

волі та незалежності України різних 

часів: виховні години, змагання, 

конкурс стінгазет, зустрічі з воїнами 

АТО, виставки в бібліотеці, екскурсії до 

шкільного штабу національно-

патріотичного виховання.  

 Миру, добра і процвітання нашій 

країні.  



Тиждень  

художньо-естетичного циклу 

2-А кл. Тварини восени  4-Д кл. Осінній вернісаж 

3-Г кл. і 1-А кл. Виставка малюнків  

2-Г кл. Виховна година 4-В кл. Свято Козачества 



Виставка поробок  

 "Побутовим відходам - друге життя" 

Екологічна служба школи в дії 

"Осінь-чарівниця" 

Талановиті та креативні учні представили свої роботи  

Загальні збори колективу 

Звіт керівника закладу за 2016-2017 н.р. 

Директор школи Л.В.Хмеленко 



Шкільні екскурсії 

Театр ім. Т.Г.Шевченка. П'єса "Кайдашева сім'я" 

Екскурсія «Хлібозавод № 5» 

Екскурсія до зоопарку 

Музей пожежної безпеки 



Бесіда «ТБ під час осінніх 

канікул» 

Метою було провести попереджувальні 

бесіди з техніки безпеки під час осінніх 

канікул 



Засідання комісії  
з питань інноваційної 

діяльності та дослідно-

експериментальної роботи 

м.Київ 

Звіт про завершення ІІІ етапу  дослідно-експериментальної 

роботи за темою „Формування гармонійно досконалої особистості учня 

у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального 

закладу”   за 2015-2017роки 

Нарада при директорі 

Вплив засобів масової 

комунікації на рівень 

агресії підлітків. 

Результати опитування 

«Моє медіа  поле».  

Біла Н.В. 

Профорієнт

аційна 

робота у 

школі. 

Бугир Л.М. 

У світі цікавих 

професій. 

Полішко Л.І.  



Творча група 

 педагогічної майстерності  

«Шляхи підвищення розвитку інтелектуальної 

свідомості учнів як складової соціально-

комунікативної культури» 

Методична рада 

Творча діяльність як 

засіб 

 особистісного 

зростання та 

гармонізації стосунків 



Нарада при директорі 

Травмування учнів навчального закладу  
у  2016 – 2017н.р. Забезпечення безпечних умов навчання  

під час навчально-виховного процесу 
 у 2017 – 2018н.р. 

Вирішили:  

-посилити відповідальність працівників навчального закладу щодо 

неухильного виконання посадових обов’язків; 

-профілактично-роз’яснювальну роботу з упередження травматизму в 

2017 – 2018 н.р. здійснювати згідно плану, залучати до цієї роботи 

працівників відповідних служб; 

-на протязі уроку та під час чергування на перерві особливу увагу 

приділяти дотриманню дисципліни учнями; 

-дотримуватися правил ділового стилю одягу. 


