
КОМУНІКАЦІЯ ТА КРЕАТИВНИЙ 
ПІДХІД ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ ШКІЛЬНОЇ РОДИНИ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ “ПЕРВОЦВІТ”
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.



У нашій школі вчителі завжди намагаються  креативно 
здійснювати навчально-виховний процес, застосовуючи 
різні цікаві форми і методи взаємодії з нашими 
маленькими людьми, активно залучаючи батьків до всіх 
етапів виховання наших дітей.



 У школі організована робота учнівського 
самоврядування (школа лідерства)



У кожному виді роботи 
дітки мають нагоду 
спробувати свої сили та 
обрати своє захоплення 
та хобі.

 Учні залучені до гурткової роботи:



Дуже важливо з яких емоцій ми 
розпочинаємо наш день. 
Дружні зустрічі підтримують 
атмосферу і формують настрій

 Година спілкування з класним керівником та однокласниками. 
Ранкові зустрічі.



 Зустрічі з відомими людьми 
(письменниками,співаками, спортсменами,митцями).

Погодьтесь, кожен мріяв 

стати відомим співаком, 

боксером або ж 

письменником.



 Зустрічі з запрошеними фахівцями соціальних служб, 
ювенальної превенції, військовими, представниками різних 
професій.

Або ж супергероєм, як 

татко або матуся!



 Психологічний супровід (групова та індивідуальна (за 
запитом)діагностична, консультаційна, корекційно  –
розвиткова , просвітницька, профілактична та 
консультаційна робота).

 Майстер класи за принципом “ рівний рівному”.



 Участь у тематичних 

шкільних, районних та 

міських заходах 

(олімпіади,конкурси тощо).

 Перегляд з обговоренням 

тематичних відео, книг. 

 Участь у флешмобах.

 Участь у шкільних та 

позашкільних благодійних 

акціях (“Миколай крокує по 

землі”, “Серце до серця”, 

“Збережи життя ялинці”, тощо).



 Театралізовані тематичні заходи 
(вистави, концерти, родинні свята із батьками , тощо )



 Творчі конкурси 
(виготовлення плакатів, листівок,проектів, оберегів)



 Екскурсії, поїздки до музеїв, на виробництво тощо.



 Школа під відкритим небом 
Поєднання 

корисного з 

приємним!



 Спортивні змагання, козацькі забави.



 Підтримка традицій школи:(підняття прапора та виконання 
гімну України, День вишиванки. Шевченківські дні, тощо.



 Участь у громадських проектах

Завдяки спільним зусиллям у 2021 році ми здобули 
додатню кількість голосів для фінансування 
сучасного шкільного Kids Café.



 Інформаційні повідомлення, бесіди
(з вивчення правил дорожнього руху, Covid-19)



 У школі діє батьківська рада, батьківські комітети класів

Батьківська 

рада школи

Співпраця з 

батьками

Батьківські 

комітети 

класів

Сильна та 

впевнена 

шкільна команда



 Батьківські зустрічі (загальношкільні, класні)

• Класні: 
зустрічі, які допомагають нам спланувати заходи на семестр(відвідини музеїв, екскурсії, 
майстеркласи, батьківські дні). 
Ці події спрямовані на створення дружньої атмосфери. 
Обговорення досягнень класу і участь класу у проєктах.

• Загальношкільні: 
зустрічі з батьками, які спрямовані на підвищення батьківських компетенцій, шляхом спілкування з 
педагогами та практичним психологом, привернення їх уваги до актуальних проблем виховання.

• Індивідуальні: 
зустрічі батьків з педагогом з обговоренням навчальних досягнень діток та поведінкових 
особливостей, реакцій.

зустрічі з практичним психологом для вирішення батьківських запитів. (особливості розвитку та 
навчання дитини)



 Батьківський лекторій психолого-педагогічних знань(двічі 
на рік)

 Психологічні консультації для батьків 

(за зверненням).

 Залучення батьків до виховних заходів.



Чекаємо вас у нашій дружній родині!


