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Звіт директора 

Долинянського НВК за 2019/2020 навчальний рік.

Освітній процес

Харчування 

Досягнення вчителів та учнів

Виховний процес

Нестандартний урок

Пізнання дитини за 

межами школи

Робота з громадкістю

Проєкти

Флешмоб

Акції

Наші дошкільнята







кваліфікація

вища категорія

І категорія

ІІ категорія

спеціаліст

молодший спеціаліст



Класи 1 - 4 5 – 9 

Учні 35 38

Разом
73
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Конкурс «Кенгуру» — міжнародний математичний

конкурс, який проводиться з метою зацікавлення

школярів математикою.



«Бебрас» — Міжнародний

конкурс з інформатики та 

комп'ютерної грамотності, 

який проводиться з метою 

підвищення ІКТ-

компетентності дітей.



Міжнародно мовно-

літературного конкурс 

учнівської та студентської

молоді імені Тараса Шевченка

"Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрость би була своя".

Т. Г. Шевченко



Міжнародний конкурс з української мови

імені Петра Яцика









Школа – маленька держава.....  

Для лобіювання інтересів учнів перед 

адміністрацією школи у 

Долинянському НВК шляхом 

відкритого голосування було обрано 

ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ!!!!!







Кожного року педагоги та учні Долинянського НВК долучаються до 

написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдности - щорічної 

акції єднання навколо рідної мови, присвяченої 

Дню української писемности...



Квест " Усьому початок - слово", присвяченому

Дню української писемності та мови



Революція Гідності
залишила глибокий, 

визначальний і незабутній слід

в історії.



РІК ДАЛЕКОЇ ПЕЧАЛІ ...

Голодомор – не історична давнина, а 

глибока душевна рана, яка нестерпним

болем пронизує пам’ять кожного 

українця. 



До нас завітав

св. Миколай



Хтось сказав, і всі почули люди,

З Києва аж по самі Карпати:

"Україна є, була і буде!

Вже її нікому не здолати!"



Пам'ятаємо про Крути...

О Боже наш добрий

З високого неба!

Молитву сьогодні

Заносим до Тебе



НЕБЕСНА   СОТНЯ

Ніхто не забутий .....

Ніщо не забуто....



ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ



ЗУСТРІЧ 

КРАСУНІ ВЕСНИ



Безпеки дорожнього руху. 

Правила велосипедиста.



Безпека на дорозі! 

Пішохідний перехід



Для чого правила учить?

Для чого їх нам знати?

А щоб в безпеці завжди жить

В біду не потрапляти.



К
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" У світі

інформаційних

технологій ".



Урок-конференція на тему:

"Права та обов'язки дитини".



Чи можливе на Землі життя

без сонця?



Урок мистецтва. 

“Я крутий дизайнер”



Вивчення букви 

“Ж”



Інтегрований урок, де було об'єднано

різні дисципліни, а саме: фізику, хімію, 

літературу, образотворче мистецтво, 

музичне мистецтво та географію - з

основним предметом - математикою.



Географічна гра - вікторина

" Знавці географії України»



Виготовлення сиру “косичка” в 

сироварні «Гарбузовий рай»



Вітамінний урок

з Основ здоров’я



Спільне проведення часу за 

межами школи допомагає краще

впізнати світ дитини. 

Дозвілля для юних рибалок.



Кінотеатр # гарний вечір# цікавий фільм

# смачнющий попкорн# чудовий настрій



Спільна праця об’єднує



Екскурсія





ЛЮБОВ та ВИТРИВАЛІСТЬ - два 

крила ПЕДАГОГА.... 

(Протодиякон Остап Микитчин)...

Програма духовної формації педагогів

"Покликані до любові та витривалості"



Дружній візит литовських колег для підведення підсумків 

реалізації в Городоцькому районі пілотного проекту 

«Корзина» неформальної (додаткової) освіти». Під час 

зустрічі відмічено позитивний ефект від впровадження 

досвіду Литви в питаннях позашкільної освіти



" Мій вибір - життя без наркотиків", 

" Я - за здоровий спосіб життя ".

Зустріч з інспектором 

ювенальної провенції

Городоцького ВП 

Яворівського ВП 

ГУНП у Львівській 

області Мазуром Р.Т.



Литовський – Український проект 

“ Неформаьна освіта учнів”

мовний гурток

«Dive into English»



Шкільний проєкт

" Я хочу переглянути фільм...."Діти, шляхом голосування, 

обирають фільм який вони 

хочуть переглянути у 

шкільному кінозалі в 

останню п’ятницю місяця . К

І

Н

О



МУЗИЧНІ  ПЕРЕРВИ



3 в 1

1. Шкільна їдальня

2. Актовий зал

3. Шкільний кінотеатр

(освітлення, дизайн, проектор)



Відкриття другої 

дошкільної групи.



“ Капітальний ремонт даху Долинянського НВК 

с. Долиняни Городоцького району 

Львівської області”



Українська хустка



ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ









АКЦІЯ!!!!

Будьте уважніші, водії!!! Адже тут - школа, 

тобто ми - ДІТИ!!!



Бережіть красу природи, весняні усмішки

рідної землі Вони справді цього варті!!!!



Наша безпека у наших руках.
До дошкільнят завітав

Світлофор Моргайко



Спостереження за 

осінніми листочками



Ранкова 

гімнастика



Зображувальна діяльність. Аплікація.



Зображувальна 

діяльність. 

Ліплення.



Зображувальна 

діяльність. 

Малювання.



Екскурсія у світ книги.



Радо зустрічаєм Святого 

Миколая



Л.С. Кішко


