
Зустріч з батьками 
майбутніх 

першокласників 



 



Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. 
Він пов'язаний з новим типом стосунків з оточенням 
(ровесниками й дорослими), новим видом діяльності 
(навчальної ,а не ігрової).  

У житті дитини змінюються все: обов'язки, оточення, 
режим.  

Це „ кризовий період” у житті  

дитини, і ця її „ криза” виявляється 

 у тому, що свої ігрові потреби дитина 

 має задовольняти навчальними  

способами. 







Навчання у початковій школі поділяють на 

два періоди.  

Перший адаптаційно-ігровий (1-2 й клас), 

не оцінюється.  

Другий цикл (3-4), мають сформуватися 

почуття відповідальності й самостійність. 



• У НВК -    1936 уч. 

• У 1- 4 класах -  918 уч. 

• Середня наповнюваність класів: 30  

учнів (від 23 до 38 учнів у класі) 

• І зміна    47 класів 

• ІІ зміна    24 класи 



Освітні програми та 
проекти, що 

впроваджуються у НВК 



Р - розвиток                  

О – особистість            

 С – самовизначення   

 Т – творчість                

О – освіта                       

К - креативність 



Інтелект України 



На крилах успіху 
  



Нова українська школа 



Мікрорайон НВК 

• Вулиці: М.Гориня (Будьоного), Ворзельська, Вокзальна №101, 

Горького, Заводська, Енергетиків, Героїв Майдану 
(Комсомольська), Лермонтова, Кармелюка, Ново-Лермонтова, 
Нове-Шосе (№ непарні), Нагірна, Островського, Переїздна, 
Польова, Трудова,Тюменцева-Хвилі (Фрунзе),  Депутатська (від 
Яблунського переїзду до Ковельської траси), Антонова,  
Чорновола, Гмирі, Руденка, Виговського,  Наливайка, 
Ковельська, Ревуцького, Мурашка, сім’ї Забарило,  князя 
Володимира Великого. 

• Провулки: М.Гориня (Будьоного),  Заводський, Санаторний, 
Героїв Майдану (Комсомольський). 

• Бульвар: Богдана Хмельницького: №1,2, 3,4, 5, 7, 9.  



 
 
 
 

Прийом заяв 
З 26.04.2019 року  

по 31.05.2019 року 
з 09.00 по 16.00 

Перерва  12.00-13.00 



Документи  
• 1) копія свідоцтва про народження дитини або 

документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час 

подання копії пред’являється оригінал відповідного 

документа); 

• 2) оригінал  медичної довідки за формою первинної 

облікової документації № 086-1/о «Довідка учня 

загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного огляду», 

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за 

№ 794/18089; 



 
 
 

Жеребкування проводиться з 05 
червня по 10 червня (точна дата 
повідомляється        03 червня після 
оприлюднення  на сайті наказу про 

зарахування дітей до 1-х класів) 
 
 
 



Питання, що часто 
ставляться батьками 



Що питають у дитини при 
прийомі в 1 клас?  

Відповідно до статті 18 Закону України «Про 

загальну середню освіту» зарахування дітей до 

першого класу початкової школи 

загальноосвітніх навчальних закладів державної 

та комунальної форми власності здійснюється на 

безконкурсній основі. 



 
 
 

Відповідно до програми підготовчої 
групи ЗДО дитина при прийомі в 1 клас 

повинна: 
• Знати своє ім'я і прізвище, адресу, імена членів сім'ї.  

• Знати пори року, назви місяців, днів тижня, уміти розрізняти 
кольори.  

• Уміти перераховувати групи предметів в межах 10.  

• Уміти збільшувати або зменшувати групу предметів на задану 
кількість (вирішення завдань з групами предметів).  

• Уміти порівнювати групи предметів -   більше, менше або однаково.  

• Уміти об'єднувати предмети в групи: меблі, транспорт, одяг, взуття, 
рослини, тварини тощо. 



• Уміти знаходити в групі предметів зайвий (з групи «Одяг» 
прибрати квітку).  

• Уміти висловлювати свою думку, побудувавши закінчене 
речення.  

• Мати елементарні уявлення про оточуючий світ: професіях, 
про предмети живої і неживої природи, про правила 
поведінки в суспільних місцях.  

• Мати просторові уявлення: право-ліво, вгору-вниз, під, над, 
з-за, з-під чого-небудь.  

• Уміти культурно спілкуватися з іншими дітьми.  
• Слухати старших і виконувати їх розпорядження. 



Чи обов'язково дитина  повинна уміти 

читати і писати до 1 класу?  
Не обов'язково (крім проектних класів) 

 

• Уміння складати зі складів слова ще не є умінням читати. 
Багато дітей насилу оволодівають цією складною 
розумовою операцією - не треба їх підштовхувати! Навичка 
читання і письма повинна формуватися за спеціальними 
методиками (складаються уявлення про мову, звуки і 
букви).  

• Основними уміннями при читанні є розуміння прочитаного 
тексту, аналіз описаної ситуації, відповіді на питання після 
читання.  



Де і які підручники потрібно купити 
для першокласника?  

• Підручники видаються школярам безкоштовно з 
бібліотечного фонду. (Крім проектних класів) 

• Педагог може рекомендувати учням додатково 
придбати якусь літературу. Це питання 
обговорюється на батьківських зборах.  



Чи існують особливості в режимі 
дня першокласників? 

• Безумовно, у першокласників повинен бути 
особливий режим дня. Уроки тривають 35 
хвилин, в середині кожного уроку проводяться 2 
фізкультхвилинки. Перший час в розкладі 
першокласників всього 3 уроки, щоб їм легко 
було звикати до нового виду діяльності - учбової.  



Як харчуються першокласники в 
школі?  

• У наший школі організовано харчування для 
всіх учнів початкової школи (за кошти 
батьків).  

• Учням пільгової категорії  надається 
безкоштовний обід.  



Чи є в 1 класі домашні завдання?  

• Домашніх завдань в 1 класі немає. Проте, 
якщо ви хочете сформувати у своєї дитини 
якісні навички письма, читання, рахування, то 
не відмовляйтеся від тренувальних вправ 
вдома — навчитися плавати у ванні ще нікому 
не вдавалося.  



Чому вчителі не ставлять оцінки в 1 
класі, адже батьки хотіли б знати про 

успішність своєї дитини?  

У 1 та 2 класах оцінювання вербальне. 



Як бути, якщо дитина шульга 
(ліворука) 

• У жодному випадку не слід йти проти природи і 
перенавчати дитину. Це може спричинити серйозні 
порушення його здоров'я. Крім того, зараз видається 
спеціальна допомога для ліворуких дітей, ручки і 
олівці зігнутої форми.  Наслідки перенавчання 
ліворуких дітей найчастіше носять 
психоневрологічний характер: порушення сну, 
підвищена збудливість, дратівливість.  



З шести або з семи років потрібно 
віддавати дитину в 1 клас? 

• Однозначно відповісти на це питання не можна, оскільки 
необхідно враховувати ряд чинників, що визначають 
підготовленість дитини до навчання. Саме від того, наскільки 
дитина розвинена фізично, психічно, розумово, а також, який 
стан здоров'я дитини, і залежить, з якого віку йому необхідно 
почати навчання в школі. Має значення весь комплекс 
чинників, що визначають рівень розвитку дитини, при якому 
вимоги систематичного навчання не будуть надмірними і не 
приведуть до порушення його здоров'я. 

• Нагадаємо, що у дітей, не підготовлених до систематичного 
навчання, важче і довше проходить період адаптації 
(пристосування) до школи, у них набагато частіше 
виявляються різні труднощі  у навчанні. 



Запам'ятайте: 
• При підготовці до школи ви повинні залишатися для вашої 

дитини люблячими і розуміючими батьками і не брати на 
себе роль вчителя! Дитина охоче робить тільки те, що у 
нього виходить, тому він не може бути ледачим. 

• Намагайтеся досягнення дитини не порівнювати ні зі 
своїми, ні з досягненнями старшого брата, ні 
однокласників (не озвучуйте це при дитині, навіть якщо 
вони в його користь!). 

• Ваша любов і терпіння служитимуть гарантом упевненого 
просування в навчанні для вашого малюка. 



Висновки 
• Навчально-виховна діяльність в школі не може мати успіх без 

тісного контакту з батьками.  
• Саме Ви повинні стати нашими кращими помічниками, 

зацікавленими союзниками, доброзичливими учасниками 
єдиного педагогічного процесу. 

•  У школі повинні бути відсутніми дві поведінкові "моделі" 
батьків: як “учень", що "провинився”, і "обвинувач".  

• Повинна бути присутньою третя "модель": батьки з 
адекватною поведінкою, що припускають 
взаємопорозуміння батьків і вчителя на благо дитині.  

• Батьки потрібні нам, вчителям!  



  
Ви повинні пам'ятати, що 

шкільна наука — не тільки 

радісні хвилювання, а в 

першу чергу — організована, 

клопітка праця, до якої 

навіть здібна, розвинена 

дитина не завжди готова. 



Поради батькам 

Менше сварити – більше хвалити! 

Менше карати – більше любити! 

Менше вимог – більше послідовності! 

Менше скарг – більше життєлюбства! 

Менше погроз – більше радості! 



Успіхів у вихованні 
Вашої дитини! 


