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  V   
  Початкова школа «Первоцвіт» Львівської 
міської ради (далі – заклад освіти)  
розпочала свою діяльність у 1996р. 
  У закладі освіти навчається 475 учнів, 
працюють – 39 
педагогічних працівників, бібліотекар та 20 
працівників технічного обслуговування. 
Середня наповнюваність класів – 29 учнів. 
  Територія пришкільного подвір’я 
доглянута, прибрана,упорядкована, 
освітлюється у вечірній та нічний час. 
відсутні гриби та рослини з отруйними 
властивостями. Догляд за деревами і 
кущами здійснюється регулярно.  
Територія закладу освіти огороджена, але 
огорожа потребує заміни. Також є потреба 
у відновленні асфальтного покриття 
доріжок та прогулянкових майданчиків. 
  Повної реконструкції вимагає спортивний 
майданчик.  Заклад освіти має один 
навчальний корпус (двоповерхова 
будівля). 
 У вестибюлі чергує технічний працівник, 
що 
забезпечує доступ до закладу освіти лише 
учасників освітнього процесу. 
  Усі приміщення закладу освіти регулярно 
прибираються. Чистота та охайність в 
задовільному стані, але бажають бути 
кращими. 
  У закладі освіти наявні 13 санвузлів для 
16 класів, 3 з них призначені для 2 
спарених класів, а 10 класів мають 
 окремі санвузли. Також є 2 окремі 
санвузли для персоналу. Майже усі 
санвузли відремонтовані, містять 
індивідуальні кабінки, утримуються в 
належному стані  з дотриманням 
санітарно-гігієнічних вимог.   
  Для миття рук підведена холодна вода ( в 
одному класі встановлений бойлер для 
підігріву води), є тримачі для паперових  
рушничків. 
  У заклад освіти наявні непрохідні (21) і 



прохідні (5) навчальні кабінети. Є робочі 
місця для педагогічних працівників. Наявні 
осередки для відпочинку учнів у кожному 
класі та частково у коридорах 
(відпочинкові диванчики). 
  Заклад освіти забезпечений навчальними 
кабінетами і приміщеннями, необхідними 
для реалізації освітньої програми та 
створення освітнього процесу (кабінети 
інформатики, англійської мови, 
спортивний та хореографічний зал, 
бібліотека, кабінет психолога). 
Приміщення бібліотеки надто малих 
розмірів, тому пристосоване лише для 
отримання учнями певної літератури з 
подальшим опрацюванням її в домашніх  
умовах чи в межах класних приміщень. 
  Класні приміщення закладу освіти 
відремонтовані,естетичні, замінені вікна та 
двері на енергозберігаючі. Потребують 
повного оновлення кабінет психолога                
( ремонт розпочато), кабінет музичного 
мистецтва та їдальня ( заплановано), 
кабінети англійської мови, інформатики, 
образотворчого мистецтва, приміщення 
бібліотеки та книгосховища, харчоблок та 
інші технічні приміщення. 
  Заплановано обладнати ресурсну кімнату 
для дітей з особливими освітніми 
потребами. 
   У листопаді – грудні 2021р. здійснено 
ремонт спортивного залу.  У 2021 році 
заклад став переможцем у Громадському 
бюджеті м. Львова у 2021 – 2022рр. із 
проєктом «Kids café «Первоцвіт»,що 
передбачає повне оновлення приміщення 
їдальні для учнів. 
  Приміщення закладу освіти 
використовуються раціонально, 
комплектування класів відбувається з 
урахуванням чисельності здобувачів 
освіти та площі 
навчальних кімнат частково. Кількість 
здобувачів освіти частково перевищує 
проєктну потужність закладу освіти.  
  У приміщеннях закладу освіти 
дотримується повітряно-тепловий режим, 
регулярно здійснюється провітрювання. 
  Питний режим у час карантину  
дотримується кожним учнем 
індивідуально, відповідно до вимог 
здійснення протиепідемічних заходів. 
  У кожному класі, при вході у школу та 
їдальню наявні антисептичні засоби. 
  На час карантинних обмежень усі 
учасники освітнього 
процесу дотримуються вимог наказу №149 
від 27 вересня 2021 року  «Про 
організацію навчання в ЗШ «Первоцвіт» у 



зв”язку з встановленням «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки». 
  У школі працюють 9 точок доступу до 
мережі Інтернет через Wi-Fi  технології, 
тобто кожен клас має доступ до мережі. 
Також заклад має можливість здійснювати 
електронний документообіг з 
Департаментом освіти, міським центром 
професійного розвитку педагогічних 
працівників, іншими загальноосвітніми 
закладами. 
 У закладі освіти є: 3 проектори, 9 
ноутбуків, 23 стаціонарні комп’ютери (17 з 
яких у кабінеті інформатики) , 21 
телевізор, 25 принтерів, 3 ламінатори,  2 
інтерактивні дошки, 1 мультиборд. 
 У кабінеті інформатики встановлені 
навчальні комп'ютерні комплекси (16+1) з 
ліцензованим програмним забезпеченням, 
комп'ютери знаходяться в локальній 
мережі та підключені до мережі Інтернет . 
Кабінет інформатики відповідає вимогам 
чинних Державних санітарних правил та 
норм влаштування і обладнання кабінетів 
комп'ютерної техніки в навчальних 
закладах, затверджених постановою 
Головного державного санітарного лікаря 
України від 30 грудня 1998 р. N°9 та 
Положенню про кабінет інформатики та 
інформаційно - затвердженому наказом  
Міністерства освіти і науки України від 
20.05.2004 р. N°407. Більшість комп’ютерів 
мають технічні засоби та інструменти 
контролю щодо безпечного користування 
мережею Інтернет. Але технічне 
обладнання застаріле і потребує 
оновлення. 
  Навчальні приміщення початкових класів 
в достатній мірі обладнані засобами 
навчання відповідно до вимог НУШ. 
  Кожен клас закладу має облаштовані 
окремі гардеробні кімнати. 
  У закладі освіти частково створені умови 
щодо харчування і формування культури 
здорового харчування у здобувачів освіти, 
планується зробити повне оновлення 
приміщення для їдальні. Столового посуду 
є достатня кількість. Наявне щоденне  
меню, яке розміщене на інформаційному 
стенді в залі їдальні. Дотримуються 
санітарно - гігієнічні умови на всіх етапах 
реалізації продукції. Педагогічні 
працівники проводять бесіди про корисні 
продукти, вітаміни та їх вплив на організм. 
Переважна більшість учасників освітнього 
процесу (75%  учнів, 100% вчителів та 
68% батьків) задоволені умовами 
харчування. Однак, 28% батьків 
незадоволені або частково незадоволені 



та висловлюють побажання щодо  
більшого урізноманітнення асортименту 
меню. Керівництво закладу освіти 
щоденно здійснює огляд території щодо ïï 
безпечності для організації освітнього 
процесу.     Результати опитування батьків 
свідчать про те, що вони оцінюють освітнє 
середовище на високому 72 %, 
достатньому 27% та 1% - низькому рівнях. 
Більшість здобувачів освіти почуває себе 
безпечно і комфортно (98%). 
   Інструктажі та навчання з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, пожежної 
безпеки, правил поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій із працівниками 
закладу та учнями проводяться 
систематично (згідно  вимог 
законодавства про охорону праці). 92% 
здобувачів освіти вважають що 
поінформовані в цьому напрямку на 
належному рівні,  а 8%- частково. Питання 
щодо роботи педагогічного колективу з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 
заслуховувалися на засіданні педагогічної 
ради, на нарадах при керівнику закладу. 
Педагогічні працівники та керівництво в 
разі нещасного випадку діють у 
встановленому порядку та знають 
алгоритм реагування на випадки 
травмування учнів. Алгоритм дії у разі 
нещасного випадку у закладі освіти 
розроблений та розміщений на 
інформаційному стенді у вестибюлі. У 
річному плані роботи закладу освіти є 
розділ «Заходи щодо дотримання техніки 
безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 
Охорона здоров’я і життя учасників 
освітнього процесу, оздоровлення 
здобувачів освіти». За результатами 
проведеного опитування переважна 
більшість учнів (97%) зазначили, що вони 
поінформовані стосовно правил безпеки  
  Практично всі здобувачі освіти 
поінформовані щодо безпечного 
використання мережі Інтернет (на уроках – 
10%, на позакласних заходах – 90%). З 
батьками проводиться профілактична 
робота щодо попередження кібербулінгу 
та безпечного використання мережі 
Інтернет, що підтверджує більшість 
опитаних батьків (84%). Питання 
попередження кібербулінгу розглядалися 
на загальношкільних та класних 
батьківських зборах та на засіданні 
учнівського самоврядуння. 
  У закладі освіти здійснюється робота з 
адаптації та 
інтеграції здобувачів освіти до освітнього 
процесу, 



педагогічних працівників — до професійної 
діяльності. 
Діагностика адаптації першокласників  до 
навчання проводиться практичним 
психологом. Результати аналізуються на 
педраді та підсумовуються відповідним 
наказом. 
  За результатами опитування 67% батьків 
зазначили, 
що в їхньої дитини ніколи не виникало 
проблем з адаптацією у закладі освіти, у 
30% - інколи; майже усі педагоги 
задоволені мотиваційними заходами, які 
практикують у закладі освіти.  
  Педагогічний колектив закладу освіти 
систематично 
працює над тим, щоб освітнє середовище 
було вільне від будь-яких форм 
насильства та дискримінації. У закладі 
освіти панує атмосфера довіри та спільної 
взаємодії педагогів, учнів і батьків. 
Випадки булінгу, насильства та 
дискримінації відсутні.  
  План заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) (наказ від 01.09.2021р №123, 
розроблений за участю учителів, 
затверджений й оприлюднений на сайті 
закладу. Заходи проводяться відповідно 
до  визначеного плану роботи, що 
підтверджується результатами опитування 
учнів, їхніх батьків та вчителів. Як свідчать 
відповіді більшості (89%) батьків учнів, їхні 
діти йдуть до закладу освіти охоче та в 
піднесеному настрої. Результати 
опитування учнів показали, що 96% з них 
відчувають себе комфортно і безпечно; 
переважна більшість педагогів (78%) 
задоволені створеним освітнім 
середовищем та умовами праці в закладі 
освіти.  
 У коридорі закладу освіти розміщений 
інформаційний 
стенд щодо протидії булінгу («Стоп! 
Булінг»),   проводяться заходи спрямовані 
на запобігання та протидію булінгу. 
Інформація оновлюється систематично.  
  Заклад освіти залучає представників 
правоохоронних органів з питань 
запобігання та протидії булінгу.    
Результати анкетування засвідчили, що 
більша частина учнів ніколи не потерпала 
від випадків булінгу, цькування.  Лише 
незначний % учнів відмічають, що до них 
були поодинокі випадки агресії та 
кепкування збоку однокласників, але 
проблему було вирішено конструктивно. 
Більшість учнів звертаються за допомогою 
найчастіше до класного керівника, 



психолога, соціального педагога та інших 
педагогів, які допомагають у вирішенні 
даних питань. 
  Правила поведінки учасників освітнього 
процесу  
(схвалені  на загальних зборах трудового 
колективу та батьківської громадськості 
Початкової школи Первоцвіт ЛМР), 
розміщені на інформаційному стенді, на 
сайті закладу освіти. Майже вci  учасники 
освітнього процесу ознайомлені із 
встановленими правилами поведінки та 
дотримуються їх. Про що також свідчать 
відповіді 87% учителів, 85% батьків та 
майже усіх здобувачів освіти. 
 У закладі освіти здійснюється постійний 
(щоденний) 
контроль, аналіз причин відсутності 
здобувачів освіти. Учні не відвідують 
заняття лише через поважні причини 
та/або через хворобу, ïx чисельність 
незначна. 
  У закладі освіти частково створені умови 
для інклюзивного навчання дітей з 
особливими освітніми потребами: 
розроблено індивідуальні програми 
розвитку дитини (спільно з батьками) та 
індивідуальні навчальні плани; створено 
команду психолого-педагогічного 
супроводу та умови для роботи асистента 
вчителя, який проводить корекційно - 
розвивальні заняття з використанням 
відповідних дидактичних засобів.  
   У закладі освіти частково облаштований 
пандус ,  приміщення 1 санвузла 
адаптоване для дітей з особливими 
потребами. В інклюзивних класах кожен 
асистент  учителя надає дитині необхідну 
підтримку та допомогу, створює 
сприятливу психологічну атмосферу під 
час взаємодії з учнем, постійно аналізує 
результативність своєї роботи та вносить 
відповідні корективи. 
  Заклад освіти співпрацює з Сихівським 
ІРЦ. 
   Під час анкетування учні зазначають, що 
серед позаурочних заходів найчастіше 
організовують екскурсії(73%), майстер-
класи(53%), спортивні змагання(36%). 
 
Потреби у вдосконаленні освітнього 
середовища закладу: 

- необхідно модернізувати простір 
шкільного подвір’я замінити огорожу та 
реставрувати асфальтове покриття; 
- створити спортивний майданчик з 
сучасним обладнанням; 
- потребує повного оновлення зал шкільної 
їдальні, а харчоблок - капітального 



ремонту; 
- необхідний капітальний ремонт басейну; 
- є потреба в ремонті і оснащенні кабінетів 
музичного та образотворчого мистецтва, 
бібліотеки, книгосховища та інших 
технічних приміщень; 
-є необхідність у створенні інклюзивно-
ресурсної кімнати; 
- освітні простори потребують оснащення  
якісними меблями та технікою; 
- доречна  модернізація коридорів; 
- є потреба в ремонті деяких санвузлів та 
адаптивному облаштуванні  для осіб з 
порушенням опорно-рухового апарату; 
- слід вирішити проблему з пандусами. 
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