
Ваша дитина - диво! 
 

Якщо ваша дитина вундеркінд,   

або навпаки,  відчуває: 

 труднощі в навчанні, 
спілкуванні з педагогами і з 

однолітками; 
 дискомфорт від перебування в школі і будь-

якому іншому колективі; 
 проблеми у вивченні одних предметів, 

проявляючи талант в інших; 
якщо всі вважають, що вона всім заважає тому, що: 

 дуже розумна 
 або навпаки, не здатна вчитися добре 
 дуже неврівноважена 

якщо ви втомилися: 
 постійно виконувати з дитиною домашні завдання; 
 наймати їй репетиторів 

значить вона просто потребує: 
 індивідуального підходу у навчанні; 
 комфортного психологічного середовища; 
 якісної підготовки до   обраного ВУЗу. 

 Якщо ви вірите: 

 що здібності можна розвинути; 
 що успіх навчання залежить не тільки від здібностей дитини, але, в 

більшій мірі, від професіоналізму викладача і бажання дитини 
вчитися 

якщо ви хочете, щоб: 

 ваша дитина ходила в школу з радістю; 
 вірила в себе і була успішною; 
 здобула якісну освіту; 
 вступила у вибраний ВУЗ; 
 була оточена любов'ю і турботою 

приходьте навчатися в нашій  гімназії!  

 

 

 



Шановні батьки! 

            В нашому місті чималий вибір шкіл. Всі вони роблять велику і 

потрібну справу. Кожна з них має свої особливості, свої плюси і мінуси. 

Кожна вважає себе не гіршою за інші.  

Як і наші колеги з інших шкіл, ми любимо свою школу і високо цінуємо 

довіру до нас,  підтримку наших зусиль батьківською громадськістю. І, 

звичайно ж, нам хочеться, щоб, вирішуючи, в яку школу відправити свою 

дитину, батьки зупиняли свій вибір на нашому навчальному закладі. 

Ми не ставимо собі за мету когось "заманювати" або "переманювати", ми  

звертаємо увагу  батьків на ті особливості, які їм варто враховувати при 

виборі навчального закладу. Ми хочемо, щоб про нас знали. А який робити 

вибір, куди водити, або не водити свою дитину, вирішувати, звичайно ж, 

кожній родині самостійно, - когось влаштовує місце розташування тієї чи 

іншої школи, хтось керується дружніми зв'язками - своїми або своїх дітей, 

когось приваблює шкільний вебсайт , когось особливості шкільної програми 

або пропонованих позакласних заходів ...  

                                                                 Жалюк С. Л., заступник директора 

7 аргументів,  

за якими варто обрати  

нашу школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ви завжди можете прийти до нас, відвідати  

                         уроки, побачити все на власні очі. 
      

1. Ми даємо нашим учням глибокі 

знання, всіляко сприяємо їх всебічному 

розвитку. 

  В гімназії поглиблено вивчаються такі 

предмети: англійська мова, математика, 

історія. Бажаючі можуть відвідувати 

факультативи та курси за вибором. Ми 

навчаємо легко і невимушено 

спілкуватися з будь-якою аудиторією, 

чітко і виразно викладати свої думки, 

досконало володіти рідною мовою. 

2. У нас працюють творчі педагоги – 

професіонали, які опановують 

інноваційні методи та прийоми 

навчання, апробують спільні з учнями 

форми роботи. 

3. Ми широко використовуємо в 

освітньому процесі інформаційно-

комунікаційні технології.  

 4. Наша школа якісно готує учнів до 

здачі ЗНО та ДПА з базових навчальних 

предметів. 5. Наші випускники за результатами 

ЗНО забезпечують місце навчальному 

закладу у «десятці» кращих шкіл області. 6. У нас цікаво! Ми займаємось 

дизайном, співаємо, танцюємо, 

розвиваємо свої акторські здібності у 

драматичній студії «Роксолана» тощо.  
7. У нас чудовий інтер’єр та екстер’єр 

приміщення. Ми маємо тренажерний 

майданчик та спортивний корт, сучасну 

їдальню та кімнату для денного 

відпочинку першокласників. Наша 

школа зручно розташована і її легко 

знайти. 
 

7. У нас чудовий інтер’єр та екстер’єр 

приміщення. Ми маємо тренажерний 

майданчик та спортивний корт, сучасну 

їдальню та кімнату для денного відпочинку 

першокласників. Наша школа зручно 

розташована і її легко знайти. 

 
 


