
Особливості приймання дітей до 1 класу 

Калуської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2  

з поглибленим вивченням англійської мови 

      Приймання дітей до першого класу  здійснюється 

на безконкурсній основі відповідно до 

визначеної території обслуговування: 

     * проспект Лесі Українки 1, 3, 5, 9, 15, 15а, 17, 

17а, 17б; 

     * бульвар Незалежності 2, 4; 

     * провулок Шкільний 2. 

• Для зарахування дитини до першого класу батькам 

чи особам, які їх замінюють, потрібно подати до 

школи такі документи: 

• -   заяву на ім’я директора; 

• -   копію свідоцтва про народження дитини; 

•  -  фотокартку дитини 3×4; 

• -   медичну картку встановленого зразка (оригінал 

картки із заключенням лікаря-педіатра та 

завідуючого поліклінікою) – подається у червні-

серпні 2018 року. 

•                                                         Дирекція школи 







 
 
 
 

 

Нова  

українська  

школа 



 

                                   Мета 

- Розвиток дитини відповідно до її вікових та 

індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб. 

- Формування загальнолюдських цінностей. 

- Підтримка життєвого оптимізму. 

- Розвиток самостійності. 

- Плекання творчості й допитливості. 

 

 

 



 

Стандарт нової української 

початкової школи 

проголошує презумпцію 

талановитості дитини, 

рівний доступ до освіти і 

відсутність будь-яких 

форм дискримінації. 

 

 

 



Що і для кого зміниться 
 

 

 

 

 

Вчитель.Вчитель буде не 

просто викладачем, а в 

першу чергу – партнером і 

наставником. 



 

Діти.  Ставку роблять на послаблення      

суворості та дисципліни. Тепер 

шестирічний учень не повинен сидіти 

весь урок за партою  та дивитися на 

дошку чи вчителя. Дітей навчатимуть 

не тільки звичних предметів, а й 

допомагатимуть вирішувати життєві 

проблеми. 

 



 

Уроки. Уроків стане менше. Залишаться лише 

мова, математика, іноземна мова, фізкультура 

та мистецтво. Решту діти будуть вивчати  на 

інтегрованому курсі «Я досліджую  світ». 

Багато часу приділятимуть  руху, прогулянкам 

та іншим  активним  заняттям. Цікавим 

методом  буде  і  «Ранкова зустріч». Учні і 

вчитель  можуть сидіти в колі, вітатися   

одне  з  одним. Це має створити 

додатковий  контакт в колективі та 

позитивний  настрій на день. 

 

 

 

 



 
 
 

Домашні завдання. Їх  буде менше. У 
дітей з’явиться більше часу на 
творчість та рухову активність. 

 

 

 

 

Оцінки. Їх не ставитимуть. Жодних  

 «Сонечок», «Молодець»… 



 

Класи.  У класах має бути не більше  

30 учнів. Парти розставлять не у звичні 

3 ряди, а колом, чи буквою П, чи 

групами. Таким чином хочуть створити 

для дітей максимально комфортну та 

дружню атмосферу.  Мета – не 

лякати маленьких школярів  суворою 

дисципліною.  

 



Інтегроване навчання в початковій 
школі 

Навчання в початковій школі буде інтегрованим – 
предмети будуть об’єднуватися  
довкола цікавих тем для дитини. 
Пропонується інтегрувати сім освітніх галузей у 
курс «Я досліджую світ»: «Громадянської, 
соціальної і здоров’язбережувальної», 
«Природничої» - із залученням змісту інших 
галузей: «Технологічної», «Мовно-літературної», 
«Математичної», «Мистецької». 
Посібник з інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ» структуровано за тематичними розділами. 
 


