
Школа, в якій комфортно 

Кожен вчитель, по-моєму, формує образ 
ідеального місця своєї роботи, школи мрії, де 
працювати цікаво, комфортно, куди щодня хочеться 
йти на роботу з гарним настроєм і чекати початку 
нового трудового дня.   Якою ця школа видається мені? 

Інфраструктура. Школа має досить велику 
територію, де окрім будівлі школи, ігрового та 
спортивного майданчика були теплиця, хокейна 
площадка, басейн, сад з плодовими деревами та 
зеленими насадженнями, зона відпочинку з квітником, 
фонтанчиками і лавочками. 

У кожній школі є автобус для підвезення дітей до 
школи і на спортивні змагання. 

Будівля школи має кондиціонування і зволоження 
повітря для створення комфортного мікроклімату в 
приміщенні. 

Їдальня оснащена сучасним обладнанням для 
приготування їжі. Під наглядом лікаря-дієтолога 
складається індивідуальне меню для учнів з 
урахуванням фізичного розвитку, ваги, стану здоров'я. 
Збалансований сніданок, обід і полуденок - в 
затишному світлому приміщенні їдальні. Прогулянки, 
фізкультхвилинки, ігрові перерви,  включені в режим 



роботи школи. На уроках і заняттях ГПД відведено час 
для релаксації, зарядки для очей, пальців, плечового 
пояса. Лікар-логопед проводить заняття з учнями з 
розвитку правильної дикції.  

Класи оснащені сучасним обладнанням: 
інтерактивною дошкою, комп'ютерами, планшетами 
замість підручників. Вчителі в своїй роботі 
використовують різні види тестування, у тому числі 
модульне і інтерактивне, пропонують учням здійснити 
віртуальні екскурсії за темами своїх предметів. У 
проектній діяльності беруть участь усі школярі, 
вибираючи проект відповідно до своїх інтересів і 
здібностей. Дистанційне навчання дозволить 
віртуально відвідати уроки дітям, пропущених занять 
через хворобу. У кожного вчителя є віртуальний 
навчальний кабінет, де можна отримати консультацію з 
проектної діяльності, відповідь на важке для учня 
питання програми. 

Гуртки та спортивні секції формуються  за 
інтересами дітей. 

Канікули - час поїздок, екскурсій, спортивних 
змагань. Літній відпочинок включає оздоровлення, у 
тому числі на морі, відпочинок в профільних таборах 
за інтересами дітей, екскурсії та закордонні поїздки з 



метою ознайомлення з традиціями інших народів і 
мовою. 

Школа поступово стає інтернаціональною, тому 
питання толерантності ставляться і вирішуються 
починаючи з першого класу. 

Шкільна форма вибирається радою школи з 
варіантів, запропонованих Міністерством освіти, на 
замовлення виконується значок навчального закладу 
(можна провести конкурс на кращий проект значка). 

Я хочу бачити своїх учнів здоровими, активними, 
всебічно розвиненими, що мають свою думку, яку вони 
вміють сформулювати і довести. Вони добре 
підготовлені до іспитів, тому що держава і вчителі 
створили умови для продуктивного навчання і 
відпочинку з користю для здоров'я і душі. 

 


