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ВСТУП
Сучасний світ – це шалено динамічна сьогоденність, наповнена креативністю,
новаторством , адаптативною швидкоплинністю, конкурентоспроможністю, ІТ –
технологіями й думками про майбутнє. Сучасний світ – це наші діти, які завтра
будуть будувати наше з вами майбутнє. І тому саме від нас, учителів, залежить
процес і результат засвоєння кожним учнем певної системи наукових знань,
практичних умінь та навичок і пов’язаного з ними того чи іншого рівня розвитку
його розумово – пізнавальної та творчої діяльності, а також морально – естетичної
культури, як у своїй сукупності визначають соціальне обличчя й індивідуальну
своєрідність учня як особистості.
Кожен учень після закінчення школи мріє про успішне майбутнє. У цю мрію
кожен вкладає свої знання, навички, можливості, бажання і, звісно, сподівання, які
ґрунтуються на адекватній самооцінці власних можливостей, упевненості в собі,
бажанні самореалізації в житті (стати вагомою одиницею соціуму). І школа в
основному є першою гірською стежиною для підйому на омріяну вершину
«Успішне майбутнє».
За умов реформації освіти кожен вчитель опиняється на роздоріжжі:
продовжувати працювати в тому стилі, в якому трудився, чи шукати нових шляхів
до реалізації себе як учителя в сучасній українській школі.
Головна мета нової української школи – створення закладу, у якому буде
приємно навчатися і котрий даватиме учням не тільки знання, як це відбувається
зараз, але й уміння застосовувати їх у житті.
Реформа освіти розв’язує руки учителям – новаторам, учителям –
експериментаторам, учителям – креативникам, загалом усім тим, кого ще вчора
здебільшого засуджували й не розуміли освітяни, але тим, ким захоплювалися діти
та котрих поважали батьки.
До сучасних дітей можливо достукатися лише через емоції, пов’язані з діями,
прикріпленими знаннями. І тому вчитель має прийняти челендж нової української
школи та донести його до своїх учнів та їхніх батьків. Змінюючи себе, ми змінюємо
навколишній світ, тобто наших дітей.
Робота з батьками
Заходи педагогізації батьків
Бурхливий ритм життя вносить свої корективи в роботу з батьками:
змінюється світ - і діти разом із ним. Перед школою постали нові завдання та
проблеми. Це все змушує шукати нові форми і методи, спрямовані на залучення
батьків до активного шкільного життя.
Роботі з батьками в кожному навчальному закладі приділяється велика увага,
адже це важливий чинник, який впливає на процес формування особистості дитини.

І батьки, і школа на чолі з директором мають одну спільну мету: створити
сприятливі умови для навчання та виховання дітей. Саме про це писав великий
педагог В. Сухомлинський: «Сім’я – це перше джерело, з якого починається велика
ріка почуттів і переконань». Власне тому налагодження взаємодії між батьками,
дітьми, вчителями та адміністрацією закладу освіти стає пріоритетним завданням.
У 2018 – 2019 н.р. вчительсько – учнівський колектив школи продовжить
діяльність щодо реалізації Концепції сімейного виховання в системі освіти України
«Щаслива родина» на 2012 – 2021 року, яка спрямована на формування
відповідального батьківства. У Концепції зазначено, що потребою часу є
систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени
сім’ї є першими вихователями дитини.
Батьківські збори залишаються традиційною й універсальною формою роботи
з батьками. Останнім часом популярності набула участь психолога у проведенні
батьківських зборів на яких психолог і соціальний педагог можуть використовувати
традиційні форми роботи. Співпраця з батьками та партнерство з ними відіграють
важливу роль у вихованні дитини, оскільки ставлення батьків до потреб виховання
не є однозначним. Класні керівники намагаються будувати свої взаємини з ними так,
щоб допомогти дитині зберегти душевний комфорт за умов сім’ї та школи.
Батьківські збори, як правило, проводять не більше двох разів на рік, тому такі збори
можна використовувати для демонстрування позитивного досвіду співпраці школи і
сім’ї та виховання в родині. Батьківські збори – це школа освіти батьків, що
спрямовані на розширення їхнього педагогічного та психологічного світогляду,
стимуляція стати хорошими батьками. Крім того, традиційною формою співпраці з
батьками в школі є батьківський всеобуч, в роботі якого активну участь бере
соціально – психологічна служба.
У 2018 – 2019 н.р. було проведено:
• батьківський лекторій «Співробітництво батьків, вчителів і дітей»;
• «Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату в сім’ї на формування
особистості дитини»;
• освітній тренінг «Розуміння шляхів виховання дитини як умова формування
конструктивного діалогу в родині»;
• батьківський лекторій «Труднощі та помилки у вихованні: їх причини та
наслідки»;
У практичній виховній співпраці з батьками слід використовувати як
традиційні , так і не традиційні форми роботи. Класні керівники проводять
індивідуальні та групові консультації.
У 2018 – 2019 н.р. були проведені такі виступи психолога перед батьками:
• консультація « Як підвищити самооцінку дитини і чому це важливо?»;
« Чи допомагають сімейні правила протидіяти вживанню тютюну та
алкоголю»;
• дискусія «У чому секрет виховання?».

Серед нетрадиційних форм роботи психологічної служби з батьками в системі
громадсько – активної школи можна виділити такі:
• тематичні консультації;
• батьківські читання;
• батьківські тренінги та інші.
У 2018 – 2019 н.р. була налагоджена тісна співпраця класних керівників з
батьківським комітетом.
17 – 22 грудня 2018 року вчительсько – учнівський колектив при допомозі
батьків провели благодійну акцію на підтримку наших земляків, які беруть участь у
військових діях на сході України. Виголошено подяку батьківському комітету 2 – А
класу та класному керівнику О. Ф. Турко за найвищу активність та громадянську
позицію.
При підтримці та сприянні батьківських комітетів посилки в зону АТО були
відправлені перед Великодніми святами.
Дирекція школи щиро дякує батькам за велику підтримку і допомогу в роботі.
На засіданні батьківського комітету вирішувалося питання активної участі
батьків у проведенні конкурсів та турнірів. Голова батьківського комітету Н.М.
Білик спільно з головами батьківських комітетів кожного класу подбала про
відзначення конкурсантів під час проведення вечора відпочинку та розваг для
старшокласників, приуроченого Дню св. Валентина та конкурсу читців до Дня
поезії. Кожен учасник конкурсу був нагороджений цінним призом; переможців
чекали грамоти.
Партнерство у сфері «Вчителі – учні - батьки» - це могутня сила виховання.
Досвід школи підтверджує: активна співпраця із сім’єю, визнання за
батьківською громадськістю права на участь у діяльності закладу в прийнятті
рішень - така співпраця має реальне втілення в конкретних справах і має вагомі
результати.
Робота гуртків художньо – естетичного спрямування
Система гурткової роботи школи спрямована на розвиток творчості учнів,
їхніх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя
на задоволення потреб щодо реалізації їх особистості. Завдання класних керівників
– зберегти, збагатити, а також розвинути обдарування дитини.
У 2018 – 2019 н.р. в школі працювало 9 гуртків художньо – естетичного
спрямування. У них займалося 108 учнів, серед них 28 дітей пільгових категорій;
125 учнів нашої школи були задіяні в гуртках художньо – естетичного спрямування
при Добромильському будинку школяра.
60 учнів школи займалися в гуртках при будинку «Просвіта» та відвідували музичну
школу.
При школі працювали такі гуртки художньо – естетичного спрямування:
«Голка, нитка, намистинка» (керівник Л. І. Висоцька); драматичний (керівник У.М.

Сорочак); декоративно – прикладного мистецтва « Мої фантазії» (керівник М.Д.
Угрин); математичний (керівник С.В. Терлецька); « Народні промисли» (керівник
З.Б. Муль); літературний « Свічадо» (керівник Т.В. Моцьо); хоровий, вокальний,
інструментальний (керівник П.П. Волошин).
Гурток «Голка, нитка, намистинка »
Протягом 2018 – 2019р. у школі працював вишивальний гурток, метою якого
було навчити учасників вишивати хрестиком, робити найпростіші види мережок,
старатись складати самостійно різноманітні узори, залучати до різних видів
діяльності.
За цей період члени гуртка взяли участь у різдвяній виставці, виставці до
Великодня. Також керівник гуртка презентувала свою персональну виставку до Дня
вишиванки,яку із захопленням сприйняла громада м. Добромиля.

Гурток «Драматичний»
Протягом 2018 – 2019 н.р. у школі працював драматичний гурток, метою
якого було створення умов для особистісного зростання вихованців, розвитку їх
творчих компетентностей, потенціалу, виховання духовно збагаченої особистості,
залучення учнів до національного й освітнього мистецтва драми та художнього
слова в його взаємозв’язках із музикою, драматичною інсценізацією.
Свою роботу здійснювали відповідно до основних завдань гуртка:
• надання знань, умінь та навичок театрального мистецтва;
• залучення гуртківців до участі в різних сферах художньої діяльності на основі
діагностики їх природних нахилів і здібностей;
• розвиток у дітей образного та асоціативного мислення, емоційної виразності,
спостережливості та пам’яті, уяви та фантазії, гарної дикції, здатності до
виразного руху, пластичності, музичних здібностей, сценічної майстерності,
естетичних потреб і почуттів;
• формування гармонійно розвиненої особистості з високим національно –
культурним потенціалом, гуманістичними ідеалами;
• виховання духовно – культурної особистості, створення умов для вільного
формування нею власної світоглядної позиції, любові до вистави та сцени.
До роботи у драматичному гуртку було залучено 12 учнів.
У першому півріччі 2018 – 2019 н.р. члени драматичного гуртка брали участь:
- у літературно – мистецькій композиції «За Вкраїну билися повстанці –
Прометеї волі і краси!», приуроченій 76 – ій річниці створення УПА;
- у літературно – мистецькому альманасі «Стрілецька пісня сколихнула
юнацьку душу й сивий зір!», приуроченому сторіччю створення ЗУНР.
Було проведено презентацію усного журналу « Мово моя українська,
батьківська, материнська!». Учні проявили творчу майстерність у святі,
приуроченому Дню Гідності і Свободи, «Дякую тобі, солдате, за життя. За мирне
небо в нас над головою». Працювали над сценарієм різдвяної містерії.

У другому півріччі було проведено літературно – мистецьку композицію «
Соборна мати Україна – одна для всіх, як оберіг!», приурочену Дню Соборності
України.
Члени гуртка взяли участь у літературно – мистецькій композиції «Не
дорікати слово я дала», присвяченій життєвому та творчому шляху Лесі Українки.
Діти підготували інсценівки до Дня святого Валентина. Гуртківці були учасниками
літературно – мистецького вечора « Живуть, Кобзарю любий, поміж нас і голос
твій, і пензель твій, і слово», приуроченому творчості Тараса Шевченка. Було
проведено конкурс художнього читання « Поезія – слово! Поезія – пісня! Поезія –
вільна душа!», а також Свято Матері « Величаємо тебе, мамо!».
Гурток «Мої фантазії»
У 2018 – 2019 н.р. проведено екскурсію в історико – краєзнавчий музей в
Старому Самборі 12 жовтня з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці і 76 –
річниці створення УПА. Молитовно вшанували пам’ять Героя України Богдана
Сольчаника, читали уривки поеми М. Прокопець «Наш Степан Бандера» коло
пам’ятника Провідника ОУН.
Виготовили 2 настінні газети під назвою «Дорогами рідного краю» (листопад).
Гуртківці випікали вироби зі солоного тіста, виготовили 200 сердечок, які
були використані для 140 маленьких різдвяних композицій воїнам АТО; виготовили
40 великих різдвяних композицій для батьків і вчителів.
Змайстрували 120 паперових ангеликів, які розвішали на деревах коло клумби
Героїв Небесної Сотні і подарували в установи міста.
Підбір віршів і участь в конкурсі читців до Міжнародного Дня поезії. Учениця
Катерина Андрухів – переможець конкурсу (ІІІ – місце).
Збір експонатів і їх опис, участь і приготуванні виставки старожитностей під
назвою «Онукам від дідів і прадідів»
Гурток «Математичний»
Найважливіше завдання вчителя – розвиток творчої та всебічно розвиненої
особистості.
У вівторок та п’ятницю учні в післяурочний час займалися в математичному
гуртку. Саме гурткова робота удосконалює індивідуальні особливості школярів, дає
змогу тіснішого спілкування між учнями. Такі зустрічі відбуваються в умовах
спільних інтересів, позитивних емоцій між дітьми.
Гурток охоплював 12 учнів. На початку навчального року проводилася
роз’яснювальна робота щодо планування роботи гуртка.
Учасники гуртка брали участь у районних олімпіадах з математики. Писали
реферати, виготовляли плакати про відомих математиків. Провели цікаву екскурсію
«Математика навколо нас».
Учасники гуртка підготували презентацію «Многогранники».
У кінці навчального року всі учасники гуртка отримали подяки за співпрацю
«Талант + Творчість».

Гурток «Народні промисли»
Початком роботи гуртка «Народні промисли» стало виготовлення листівок до
Дня вчителя у вересні.
У передноворічний час школярі виготовили ялинкові прикраси на шкільну
ялинку.
У фойє школи організували виставку різдвяних сувенірів.
Для матерів перед святом 8 Березня діти майстрували декоративні квіти з
бісеру.
У передвеликодній час ми організовано виставку робіт ( писанки із бісеру,
писанки технікою «Артишок», «Квілінг»,курчата із ниток, вишиті писанки).
До Дня матері школярі зробили вітальні листівки.
Завершальним етапом роботи гуртка у 2018 – 2019 н.р. було організовано
свято « Українські вишиванки».
Гурток літературний «Свічадо»
Кожен мусить пізнати свій народ і себе в ньому.
(Г. Сковорода)
Роль художнього слова в житті нації й людини важко переоцінити. Протягом
2018 – 2019 н.р. в ОЗНЗ ЗШС І- ІІІ ст. м. Добромиль працював літературний гурток
«Свічадо» з метою зацікавлення учнів художнім словом, залучення школярів до
творчості, до більш глибокого вивчення поетичних творів, літературного аналізу,
виразного читання. Заняття гуртківців сприяли розвитку творчої уяви, польоту
фантазії, правильної, грамотної мови.
Учні засвоїли знання з різних аспектів літературної творчості, уміло
передавали свої думки в усній і письмовій формах. Гуртківці послуговувалися
мовними ресурсами для творення образів, зокрема зорових, тронами,
синтаксичними фігурами, віршованою та прозовою мовами. Унаслідок цього
створювали власні розповіді, описи, роздуми на різні теми. Цікавим було навчання
онлайн, презентації, проведення заочних екскурсій.
Гуртківці показали свої творчі здібності під час проведення різноманітних
шкільних та міських заходів. Це був певний досвід навчання та виховання.
Так, у І семестрі учні брали участь у літературно – мистецькій композиції до
Дня гідності і свободи, долучилися до святкування Дня міста, по – особливому
звучало з їх уст різдвяне привітання.
У ІІ семестрі презентували Шевченківське свято. Майстерно та професійно
інсценізували «Катерину» Т. Шевченка.
На конкурсі поезії учні чуттєво декламували вірші М. Прокопець,
Л. Українки.
Гуртківцям сподобалася презентація «Великдень у різних країнах світу»,
«Диво писанки». Учні ще глибше дізналися про українські традиції.
Під час святкування Дня вишиванки члени гуртка разом з учнями школи
брали участь у міському флешмобі «Вишиванка єднає українців», вечорі – пам’яті
«Герої не вмирають». Участь у проведенні різноманітних заходів збагатили

школярів умінням правильно і виразно декламувати поезію і прозу, розвивати свій
творчий потенціал, формувати культуру спілкування з однолітками.
Гуртки «Хоровий», «Вокальний», «Інструментальний»
Протягом 2018 – 2019 н.р. в школі працювали такі гуртки художньої
самодіяльності «Вокальний», «Хоровий», «Інструментальний» .
Мета гуртків:
• надавати можливість обдарованим дітям проявляти свої здібності;
• навчити дітей правильно та інтонаційно чисто співати;
• прививати та поглиблювали любов до української пісні;
• викохувати смак , високу виконавську культуру;
• приймати участь у шкільних, міських та районних оглядах художньої
самодіяльності, а також на шкільних, загальношкільних та міських
міроприємствах.
Учні , що займалися в хоровому гуртку, підготували виступ до
Шевченківських днів. Учні хорового та інструментального гуртка брали участь у
традиційних святах першого та останнього шкільного дзвоника, Дня УПА, вивчали
колядки до Різдва Христового, брали участь у святкуванні 100 років ЗУНР,
Шевченківських святкуваннях.
Члени вокального гуртка брали участь у заході, приуроченому
Чорнобильській трагедії, у заходах до Воскресіння Христового, заходах,
приурочених Дню вишиванки.
Фізкультурно – спортивні гуртки та секції
Виховання підростаючого покоління фізично здоровим – важливе завдання
сімї та школи. Зміст фізичного виховання школярів визначається навчальною
програмою з предмета та програмами секцій і гуртків. При ОЗНЗ ЗСШ І – ІІІ ст. м.
Добромиль працювало 5
секцій фізкультурно – спортивного спрямування. За
підсумками у спортивних змаганнях Добромильська школа має загальне І місце
серед шкіл району.
Легко – атлетичне 4 – х борство «Дружба»
• юнаки – ІІІ місце ( керівник М.Я Блідий);
• дівчата – І місце ( керівник Ю.М. Баран);
Футбол – ІІ місце (керівник Ю.М. Баран);
« Шкіряний м’яч» - ІІІ місце (керівник М.Р. Шелик);
Шахи – І місце (керівник М.Я. Блідий);
Баскетбол
• юнаки – ІІІ місце ( керівник М.Р. Шелик);
• дівчата – І місце ( керівник М.Я Блідий);
Зайняте загальнокомандне _ І місце в Спартакіаді школярів
• Міні – футбол – І місце (керівник М.Р. Шелик );
• «Олімпійське лелеченя» - VІ місце (керівник М.Я Блідий, Ю.М. Баран).
• Громадська організація «Колос» баскетбольний турнір юнаки – ІІ місце.

Робота ГПД
При ОЗНЗ ЗСШ І – ІІІ ст. м. Добромиль діє дві групи продовженого дня.
Перша ГПД створена на базі 1 – 2 класів, у якій навчається 30 учнів ( 15
хлопчиків, 15 дівчаток). Працюють із дітьми обдаровані педагоги Г.З. Денис та О.Б.
Катинська. Вчителі згуртували дітей у єдиний колектив, привчили до самостійності.
Впродовж навчального року було проведено цілий ряд пізнавально – виховних
заходів, спрямованих на формування почуття патріотизму та любові до ближнього.
Педагогами - виховниками було проведено:
• година спілкування « Вчимося бути добрими»( О.Б. Катинська);
• конкурс юних декламаторів « Я все люблю в своїм краю» (Г.З. Денис);
• конкурс читців « Таланти твої Україно!» (О.Б. Катинська);
• малювання стінгазети « Як до нас потрапив хліб?» (Г.З. Денис);
• виготовлення новорічних листівок ( О.Б. Катинська);
• розучування колядок і віншівок « Та коляда то дух землі…»(Г.З. Денис);
• проект « Славетні українці» (О.Б. Катинська);
• виховний захід «Шевченкові слова добра й любові, як слово батьківське
в душі ми збережемо!» (Г.З. Денис, О.Б. Катинська);
• конкурс « Нумо пензлик потанцюй, гарну писанку намалюй»( Г.З.
Денис);
• музична вікторина «Мамина пісня» ( Г.З. Денис);
• виготовлення вітальної листівки « Квітка для матусі»( О.Б. Катинська).
Друга ГПД створена на базі 3- 5 класів. У цій 30 учнів. Із них 10 хлопчиків та
20 дівчат. Працює з дітьми педагог В.Г. Мальгівська.
Учні активні та ініціативні. Майже половина всіх дітей ГПД відвідують
музичну школу, різні гуртки.
У 2018 – 2019 н.р. виховна робота була спрямована на формування
особистості учнів на засадах християнської моралі, згуртування школярів у єдиний
колектив, а також на співпрацю з класними керівниками та батьками школярів.
Виховні заняття в групі сприяли всебічному розвиткові учнів. Було проведено
ряд бесід і занять, які сприяли розв’язанню проблем із формування духовності
школярів, національної свідомості, моральних рис особистості. Наприклад: «
Символи моєї Батьківщини», «Дружба починається з посмішки», « Твій друг –
дорожній рух», «Брати наші менші», «Добро і зло», « Кожна дитина має право…».
Проводились конкурси, подорожі – змагання, екскурсії.
14 травня 2019 року у ГПД відбулося родинне свято «Люблю весну, а хто її не
любить», запрошені були вчителі та батьки учнів.

Робота методичного об’ єднання класних керівників
У 2018 – 2019 н.р. в ОЗНЗ ЗШС І- ІІІ ст. м. Добромиль робота методичного
об’єднання класних керівників проводилася згідно з планом роботи школи та
планом МО. Керівник МО У.М. Сорочак.

Мета організації роботи МО – удосконалення процесу виховання шляхом
вибору ефективних форм і методів виховної роботи.
Члени методичного об’єднання працювали над проблемою «Осучаснення
форм і методів проведення виховної роботи».
Основними завданнями МО класних керівників є:
• підвищення теоретичного , науково – методичного рівня підготовки класних
керівників із питань психології та педагогіки;
• забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й
соціалізації учнів;
• вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду
роботи класних керівників;
• використання класними керівниками сучасних технологій, форм і методів
роботи;
• сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних
керівників.
Протягом 2018 – 2019 н.р. було проведено 4 засідання МО класних керівників.
Засідання І (вересень). На цьому засіданні було зроблено звіт про виховну
роботу за 2017 – 2018 н.р., дано рекомендації щодо написання плану виховної
роботи на І семестр 2018 – 2019 н.р., а також рекомендації щодо організації роботи
органів учнівського самоврядування.
Засідання ІІ (листопад). Ж.Б. Куцериб, практичний психолог школи,дала
корисні поради під час тренінгового заняття « Емоційна компетенція як умова
ефективної професійної діяльності педагога»; С.В. Терлецька презентувала
виховну роботу з учнями 9 – Б класу; М.В. Паберівська, класний керівник 6 – Б
класу провела вечір – реквієм « Згадайте нас, бо ми колись жили. Зроніть сльозу, і
хай не згасне свічка! Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди
вічно!».
Засідання ІІІ (січень). Заступник директора з виховної роботи І.М. Калита
звітувала про виховну роботу за І семестр 2018 – 2019 н.р.,було надано
рекомендації щодо написання плану виховної роботи на ІІ семестр 2018 – 2019 н.р.
та рекомендації щодо організації роботи органів учнівського самоврядування.
Засідання ІV(травень) проходило у ФОЗНЗ ЗШС І- ІІІ ст. м. Добромиль «ЗСШ
І – ІІ ст. імені Катерини Денис с. Мігово». Члени МО взяли участь у семінарі –
аукціоні « Удосконалення процесу виховання шляхом вибору ефективних форм
виховної роботи». Класний керівник А.І. Дудник підготувала літературно –
музичну композицію « Мамина пісня, мамине слово!», приурочену Дню матері.
Відповідно до плану роботи МО класні керівники 1 – 11 класів проводили
виховні заходи, тематичні та робочі виховні години, уроки
мужності,
індивідуальні бесіди з учнями та батьками. Брали участь в організації тематичних
тижнів: тижні профілактики шкідливих звичок; тижні правових знань; тижні
української писемності і мови, тижні патріотичного виховання. Учителі свою
роботу здійснювали в тісній співпраці зі заступником директора з виховної роботи
І. М. Калитою, з педагогами – організаторами В.Я. Петрик, Л.М. Хадай, з
практичним психологом Ж.Б. Куцериб, бібліотекарем О.І. Цабак.
Робота бібліотеки

Шкільна бібліотека працює згідно плану роботи, який складається на початку
навчального року. План погоджується зі загальним планом роботи школи.
Шкільною бібліотекою користується 465 читачів. Вони живуть життям
бібліотеки. Із кожним читачем проводиться відповідна робота при видачі і
поверненні книги чи підручника.
Для дітей, які цікавляться відповідними темами, складено рекомендовані
списки літератури. Якщо книги немає в шкільній бібліотеці, скеровано учнів до
міської дитячої бібліотеки.
Традиційним у роботі бібліотеки є презентація нових надходжень. Оформлена
постійно діюча книжкова виставка « Новинки художньої літератури».
Разом з класними керівниками молодших класів проведено екскурсії в
бібліотеку. Організовано голосні читання казок. Частими гостями бібліотеки є діти з
дитячого садочка «Казка».
Цього навчального року разом з класними керівниками 1 – 9 класів був
проведений місячник роботи бібліотеки; де учні малювали казкових героїв,
переглядали мультфільми «Чудової казки дивосвіт», проводили вікторини « Чи
знаєш ти казку?», «Найрозумніший». Дітей нагороджено грамотами і подарунками.
Також діти переглядали фільм « Історія книги», організовували відкриту
книжкову виставку « Що читати за програмою учням 7 – класу?». Організовано
перегляд фільму « Найбільші бібліотеки світу». Для учнів 9 класів проведено
анкетування « Яке місце в твоєму житті займає книга?». Із учнями ГПД був
проведений круглий стіл « Сьогодні ми казку сюди запросили».
До пам’ятних дат календаря в шкільній бібліотеці оформляються тематичні
полиці, які допомагають класним керівникам у проведенні виховних годин,
тематичних вечорів, дитячих ранків. Адже масовий захід – це і реклама книги, і
виховання учня (залежно від теми), і навчання (декламаторського мистецтва) , і
розвиток (інтелектуальних здібностей), і взаємозв’язок (учитель – учень –
бібліотекар – книга).
У бібліотеці оформлені постійно діючі книжкові виставки які розкривають
книжковий фонд, оформлені папки з матеріалами до відповідних тем.
Шкільна бібліотека тісно співпрацює з міською дитячою бібліотекою. Спільно
з дитячою бібліотекою та учнями 6 – А класу під керівництвом класного керівника
Г.С. Лужецької був проведений літературний ранок
«Книга і сучасний
письменник».
У бібліотеці працює акція «Подаруй книгу бібліотеці». Цього 2018 – 2019 н.р.
учні 9 – Б класу подарували в бібліотеку книгу « Зелене яблуко, срібні мечі». Я
хочу, щоб таких подарунків було більше, бо є бажання бачити шкільну бібліотеку з
великою кількістю сучасної літератури за програмою української та зарубіжної
літератури, сучасної дитячої літератури.
«Немає кращого фрегата, ніж книга, домчить до будь - яких берегів» - писав
Дікенсон. Учителі і бібліотекар – капітани цього фрегата, курс якого складає читач.
Тож давайте будемо вмілими капітанами та впевнено вести учня до його мети!

Правовиховна робота
У того, хто вирішить вивчити всі закони,
не залишиться часу на їх порушення.
Й.В. Гете
Для поглиблення правових знань учнів, формування вмінь співвідносити
норми норми моралі та права, застосування набутих знань у повсякденному житті
розроблено:
• планування право виховної роботи в ОЗНЗ ЗСШ І–ІІІ ст. м. Добромиль на
2018 – 2019 н.р.;
• план роботи батьківського всеобучу по профілактиці правопорушень;
• план заходів по покращенню правового виховання учнів школи;
• план роботи ради профілактики правопорушень;
• заходи по профілактиці правопорушень та негативних явищ серед учнів
школи;
• заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів школи,
захисту їх прав на освіту;
• заходи спрямовані на недопустимість жорстокого поводження з дітьми в
школі;
• заходи вчительсько – учнівського колективу присвячені дню спільних дій в
інтересах дітей;
• заходи проведення Всеукраїнського тижня права з 10 по 14 грудня 2018 р.
Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння потрібними знаннями
є навчальні заняття з права, етики, ОБЖ, позакласна виховна робота.
Учнівське самоврядування в ОЗНЗ ЗСШ І–ІІІ ст. м. Добромиль функціонує з
метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків та захисту їх прав, а також
сприяє гармонійному розвитку особистості учня.
Рада учнівського самоврядування спільно із шкільною Радою профілактики
учнів залучає «важких підлітків» до роботи в органах учнівського самоврядування,
гуртках, клубах за інтересами, спортивних секціях.
Із дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги, психологом школи
проводиться корекційна робота, психологічні тренінги, індивідуальні бесіди,
анкетування, консультації.
У рамках Всеукраїнського тижня права психологом школи Куцериб Ж.Б.
було проведено:
• тренінг «Права і закони у твоєму житті» з учнями 7 – Б класу;
• бесіду «Знаємо і реалізуємо свої права і обов’язки» з учнями 9 та 10 класів.
Доцільно наголосити, що у правовому вихованні учнів провідне місце займає
профілактична робота вчительсько – учнівського колективу школи.
10 грудня 2018 року класні керівники 1 – 11 класів із своїми вихованцями
провели Всеукраїнський урок «Права людини», приурочений Загальній декларації
прав людини.
Так в рамках Всеукраїнського тижня права вчителькою 1 класу Мацько О.М.
було проведено рольову гру «Наші права – щасливе дитинство». Маленькі
першокласники вперше випробували себе у ролях журналістів та кореспондентів.

Важливе значення було приділено роботі в групах, яку вчителька застосовує під час
проведення уроків.

Учні 2- А класу під керівництвом класного керівника Турко О.Ф. провели
пізнавально – виховну годину на тему: «Знаємо свої права і обов’язки » з
елементами рольової гри « Ми скажемо і покажемо». Учні виконували ролі лікаря,
спортсмена, дієтолога, інспектора.
Учні 2 – Б класу під керівництвом класного керівника Войтович Г.В. підготували
і провели бесіду на тему: «Твої права і обов’язки». Учитель ознайомила дітей із
Конституцією України та Загальною декларацією прав людини.
Учні 3 – А класу під керівництвом класного керівника Сподарик Г.В. провели
виховну годину на тему: «Я користуюсь своїми правами». Захід був проведений в
ігровій формі з використанням ІКТ.
Учні 3 – Б класу під керівництвом класного керівника Гільжинської Г.М.,
підготували і провели виховну годину «Права і обов’язки учнів». Щоб підтвердити
своє право на життя, учні побували в уявній подорожі на морському дні. Вірші і
пісні у виконанні талановитих учнів класу допомогли учням мандрувати стежками
для набуття нових знань про свої обов’язки.
Учні 4 – А класу під керівництвом класного керівника Хомічак Л.В. провели
бесіду на тему: « Декларація прав дитини. Основний Закон держави. Обов’язки
батьків і дітей.» Учні розглядали ілюстрації,
брали участь у складанні
асоціативного куща «Права дитини».
Учні 4 – Б класу з класним керівником Гритчак Л.М. підготували і провели бесіду
«Мої права і обов’язки». Учні декламували вірші, відгадували загадки, розглядали
малюнки на правовиховну тематику.
Учні 5 – А класу під керівництвом класного керівника Керницької І.І. підготували
і провели виховну годину на тему: «Виконуй обов’язки, поважай право, порядок і
закон». Учні в ігровій формі показали, як змагаються за владу над дітьми Обов’язок,
Совість, Лінь і Байдужість. На завершення заходу вчителька запропонувала учням
моральний кодекс класу, який складається із семи правил поводження в класі та ще
раз пригадала учням зміст 2, 3, 5,6,8 та 9 заповідей Божих.
Учні 5 – Б класу під керівництвом класного керівника Чури Н.М. провели бесіду
на тему: «Права свої знай – обов’язки не забувай». Під час проведення бесіди було
проведено вікторину про державну символіку, гру «Спіймай правило» та важливе
значення відіграла робота групи «Психолог», де учні працювали над проблемою
класного булінгу. Підсумовуючи роботу, переглянуто відео про права та обов’язки.
Учні 6 – А класу під керівництвом класного керівника Лужецької Г.С.
підготували і провели круглий стіл на тему: « Кримінальна відповідальність за
шкідливі звички». Клас було поділено на групи, де кожна група презентувала
невеличкі мініпроекти про тютюнопаління, алкоголь та наркотики.

Учні 6 – Б класу під керівництвом класного керівника Паберівської М.В.
підготували та провели годину - дослідження « Права на життєві цінності».
Шестикласники коментували вислови видатних людей про добро, щастя, гуманізм.
Важлива роль була приділена «Скриньці думок». Під час проведення години –
дослідження використано прийом « Мозковий штурм», «Незакінчені речення». Діти
складали сонечка моральних чеснот. На завершення учні переглянули відео
«Бездарне виховання»
Учні 7 – А класу під керівництвом класного керівника Мрачинської О.С.
підготували і провели пізнавально – виховну годину на тему: «Любов до ближнього
– джерело величі людини». Учні читали вірші, ділилися цікавими моментами, у яких
звучала підтримка і любов до родини та однокласників.
Учні 7 – Б класу під керівництвом класного керівника Гошкович Л.В. підготували
проект телегри «Територія права». Команди отримали картку «Конвенція ООН про
права дитини», завданнями яких було назвати максимальну кількість прав, які вони
побачили на екрані. Під час проведення телегри учням було запропоновано різні
форми та методи роботи: декламації віршів, виконання пісень, малюнки та інше.

Учні 8 – А класу під керівництвом класного керівника Сорочак У.М. провели
виховну годину «Кримінальна відповідальність за поширення наркотичних
речовин (крок у безодню)». Учитель розповіла школярам про наркоманію, її
причини, залучення підлітків до наркотиків, розповсюдження наркотичних речовин
і кримінальна відповідальність за це. Було підготовлено презентацію на дану
тематику, проведено гру «Аргумент» та ситуативну гру. Учні колективно
обговорювали записаний матеріал у вигляді тез, коротко коментували кожну фразу.

Учні 8 – Б класу під керівництвом класного керівника Голубець Г.М. підготували
та провели виховну годину на тему: « Кримінальна відповідальність за поширення
наркотичних речовин».Учні зачитували життєві історії малолітніх в’язнів з
одноіменної книги Галини Яким. Хвилинка для душі налаштувала дітей на вибір
здорового способу життя.
Учні 9 – А класу під керівництвом класного керівника Моцьо Т.В. підготували та
провели виховну годину «Пустощі і кримінальна відповідальність». Елементами
виховної години було обговорення ситуацій, бліц-турнір на тему: «Ти і закон» та
анкетування на дану тематику.
Учні 9 – Б класу з класним керівником Терлецькою С.В. підготували та провели
бесіду на тему: « Адміністративна та кримінальна відповідальність за дії з
наркотичними речовинами». Учні – лікарі провели з учнями школи бесіду про
наркотики, а учні – поліцейські розтлумачили присутнім, за які дії з наркотичними
засобами та психотропними речовинами настає відповідальність та покарання.

Учні 10 класу під керівництвом класного керівника Протасенко Г.В. підготували
та провели правовий лікнеп «Ситуація». Десятикласники у формі діалогу
обговорювали різні ситуації та їх наслідки.

Учні 11 – А класу під керівництвом класного керівника Босаневич М.Т.
підготували і провели виховну годину на тему: «Я маю право жити на землі,
творити, дихати, учитись», у якій використано індивідуальні бесіди, роботу в групах
та перегляд відео.
Учні 11 – Б класу під керівництвом класного керівника Гадевич О.І. підготували
та провели годину спілкування «Закон і ми». Учитель задає запитання, учні дають
відповіді та обговорюють певні питання правової тематики. Під час проведення
години спілкування використовуються ситуативні ігри. Належна увага приділяється
порівнянню двох галузь наук: медицини і правознавства.
Старшим інспектором ювенальної превенції Сектору превенції патрульної поліції
Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУНПУНП у Львівській області
капітаном поліції Бочковською О.В. серед учнів 8 – 11 класів було прочитано
лекцію на тему: «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх»
Бібліотекарем школи Цабак О.І. організовано виставки матеріалів, презентації
видань про права людини.
Учнівське самоврядування під керівництвом педагога – організатора випустило
стінгазету « Права дитини».

Учителі образотворчого мистецтва Висоцька Л.І. та Голубицький О.Й. разом зі
своїми вихованцями підготували виставку малюнків на тему: «Права дитини в
малюнках»
Під час проведення батьківських зборів класними керівниками було проведено
бесіду на тему: « Права та обов’язки батьків перед дитиною».
Правовиховна робота стала важливим питанням під час проведення педагогічної
ради, на якій розглядалося питання «Профілактика насильства в сім’ї та
профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі (шкільний булінг)».
Шкільним психологом Куцериб Ж.Б., класними керівниками 1 – 11 класів
проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень.
Підсумовуючи зазначене вище, зосереджуємо увагу на тому, що виховна робота
щодо попередження та профілактики правопорушень проводиться систематично.
Ювенальна превенція Сектору превенції патрульної поліції Старосамбірського ВП
Самбірського відділу поліції ГУ НПУНП у Львівській області, органи державної
виконавчої влади, органи соціальних служб у справах дітей та молоді, педагогічні
працівники школи, класні керівники, психолог школи і в першу чергу батьки,
спільними зусиллями мають сприяти покращенню ситуації та зменшенню
показників злочинності серед учнівської молоді.

Психологічна служба
Важливу роль у школі щодо виховання учнів відіграє практичний психолог та
соціальний педагог. Керівником та ідейним наставником двох посад є Ж.Б.
Куцериб. Робота практичного психолога та соціального педагога насичена та
багатогранна.
Вересень
Діагностика готовності власників до навчання в школі (1 клас).
Дослідження окремих психічних процесів і властивостей уваги, уяви, сприймання,
мислення, пам’яті (3-ті класи).
Поновлення та доповнення списку учнів, які потребують особливого контролю:
сиріт, напівсиріт, дітей із малозабезпечених сімей, із багатодітних сімей, дітей,
батьки яких перебували, перебувають в зоні АТО.
Виявлення та взяття на облік дітей, які виховуються в неблагонадійних сім’ях.
Жовтень
Визначення шкільної «групи ризику» (списки учнів).
Анкетування «Шкідливі звички» (9-11 класи).
Індивідуальна робота з учнями «групи ризику» (індивідуальні бесіди).
Виявлення учнів-лідерів (списки учнів).
Анкетування для батьків «Ми і наші діти» (8-А клас).
Спостереження за адаптацією учнів до навчання в школі вищого ступеня (5-ті
класи).
Листопад
Тренінгове заняття, спрямоване на зниження рівня агресії «Я серед людей» (9-ті
класи).
Дослідження окремих психічних процесів і властивостей уваги, пам’яті, мислення і
сприймання (3-ті класи).
Заняття на тему: «Перший крок до успіху – вибір майбутньої професії» (9-ті класи).
Лекція на тему: «Фізична і психологічна залежність від нікотину» (11-ті класи).
Грудень
Лекція на тему: «Шляхи передачі ВІЛ-інфекції та СНІДу» (10-11класи).
Бесіда на тему: «Репродуктивне здоров’я та культура статевих стосунків» (10-11
класи).
Лекція на тему: «Віл-інфекція та СНІД» (9-ті класи).
Тренінгове заняття: «Знаємо та реалізуємо свої права» (7-мі класи).
Лекція на тему: «Широкий світ професій» (9-ті класи).
Січень
Дослідження мікроклімату в класному колективі, структури взаємодії (6-7класи),
спостереження, анкетування.
Корекційна робота з підлітками: Корекція поведінки, спілкування.
Лекція «Емоційні розлади у дітей і підлітків»(8-мі класи).

Бесіда «Емоції, почуття і велике Я: ми разом?»(9-Б клас).
Лекція на тему: «Булінг у школі» (9-ті класи).
Лютий
Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» (7-мі класи).
Дослідження пам’яті, уваги, сприймання, мислення (3-ті класи).
Бесіда «Як протистояти тиску з боку однолітків» (7-мі класи).
Бесіда «Умій сказати «Ні»» (7-мі класи).
Березень
«Молодь і протиправна поведінка» (анкетування 9-ті класи).
«Ми і закон» (анкетування 7-9 класи).
Корекція імпульсивності, агресії (діти групи ризику).
Робота з дітьми трудових мігрантів (індивідуальні бесіди з дітьми трудових
мігрантів).
Бесіда «Друзі пізнаються у біді» (5-ті класи).
Квітень
Бесіда «Нема щастя без здоров’я» (3-4 класи).
Тренінгове заняття «Здоров’я – цінність нашого життя» (9-б клас).
Корекція страхів, сором’язливості, розсіяності (індивідуальні бесіди).
Травень
Тренінгове заняття «Правильний вибір професії – задача з багатьма невідомими (9-ті
класи).
Правила самоорганізації уваги під час підготовки до іспитів, практичні вправи (9-ті
класи).
Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядування - невід'ємна частина громадського самоврядування,
що забезпечує захист прав і інтересів учнів та їхню участь в управлінні
загальноосвітнім навчальним закладом.
Це спосіб та принципи організації
учнівського колективу, що забезпечують комплексний підхід до виховання учнів
шляхом їх залучення до систематичної участі в навчально-виховному процесі. Це
самостійна діяльність школярів, яка здійснюється у відповідності до мети та
завдань, що стоять перед учнівськими колективами під керівництвом
відповідального педагога.
Рада учнівського самоврядування ОЗНЗ ЗСШ І – ІІІ ст. м. Добромиль
користується всебічною підтримкою і допомогою педагогів-організаторів,
заступника директора з виховної роботи у вирішенні питань забезпечення
приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням із
директором школи. Зокрема, директор школи всебічно сприяє створенню належних
умов для діяльності органів учнівського самоврядування щодо:
• надання приміщення, меблів, оргтехніки;
• забезпечення постійним доступом до мережі Інтернет;

Члени Ради учнівського самоврядування виготовили святкову газету до Дня
вчителя «Щоб Ваш учительський почесний труд був плідним, як багата осінь».
Взяли участь в акції до Дня людей похилого віку .
Організували перегляд фільму Олеся Ярчука «Нескорений» , приуроченого 76 –
ій річниці утворення УПА .
Взяли участь у зустрічі з правоохоронними органами, присвячений тижню
профілактики шкідливих звичок.
Взяли участь у літературно – мистецькому альманасі « Нам залишиться
священним заповітом, 18 року листопад», радіолінійці « Стрілецька пісня
сколихнула юнацьку душу й сивий зір».
Взяли участь у всеукраїнській акції «Засвіти свічку », приуроченій пам’яті жертв
голодомору.
Провели серію пізнавально - виховних заходів, приурочених Дню Гідності і
Свободи , зокрема перегляд фільму «Хто загинув за Вкраїну, буде жити у віках».
У грудні 2018 року проведено пізнавально – виховну годину «Крок назустріч.
Театр життя», приурочену Міжнародному дню інвалідів.
Долучилися до акції « Таємний друг» , посилки в зону АТО.
Виготовили новорічну екібану « Замість ялинки – зимовий букет», а також взяли
участь у виготовленні новорічних вітань , операція « Сюрприз – сніжинка».
Взяли участь у літературно – мистецькій композиції « Де Сян, де Карпати, де
Крим , де Кавказ. – Вкраїна - українцям, а зайдам всім, зась…», приурочену 100 –
річчю Акту Злуки всіх українських земель в єдину Соборну Українську Державу.
Провели радіо лінійку «Трагедію давно згадаєм знов. Під Крутами - бій, під
Крутами - кров», приурочену 101-ій річниці з дня битви під Крутами.
Провели вечір відпочинку та розваг для старшокласників « Кохання і любов –
категорії вічні», приурочений дню святого Валентина..
Виготовили смачні «валентинки» для вчителів школи та гостей з філій.
Провели радіолінійку « Герої не вмирають. Просто йдуть з майдану - в небо. В
лицарі зі смерті», приурочену Дню героїв Майдану.
Взяли участь у концерті, приуроченому 205 – ій річниці з дня народження Т.Г.
Шевченка.
Виготовили вітальні букетики до Дня 8 Березня .

Виготовили та розповсюдили листівки населенню Добромиля під гаслом
«Збагни перехожий: довкілля просить допомоги!»
Взяли участь у відзначенні Дня Землі (операція «Посади дерево»), впорядкування
шкільних клумб.
Проведено годину – пам’яті « Мій біль, мій жаль, моя біда, моя ти пам’ять
вічна. Земля покинута й не та, отруєна й незвична», приурочена 33 – ій річниці з
дня трагедії на ЧАЕС.
Взяли участь у підготовці серії виховних заходів приурочених Дню
вишиванки (презентація інфографіки «День вишиванки в світі»; перегляд
документального фільму «Вишиванка – спадок нації»).

Взяли участь у проведенні останнього дзвоника «Хай лунає він заклично на всю
Україну і збирає в рідній школі всю шкільну родину!»
Пізнавально – виховні заходи
У 2018 – 2019 н.р. вчительсько – учнівський колектив школи і надалі
працював над проблемою «Формування духовності школярів, їхньої громадянської
зрілості, національної свідомості, ціннісних орієнтацій та моральних рис
особистості на сучасному етапі».
Головна увага приділялася формуванню навичок використання досягнень
мистецтва, пізнання природи.
Вчительсько – учнівський колектив школи свою роботу проводив на основі
основних напрямків виховання:
• розумове виховання;
• моральне виховання;
• правове виховання;
• виховання свідомої дисципліни, почутті обов’язку та відповідальності;
• виховання несприйнятливості до наркотичних речовин;
• екологічне виховання;
• трудове виховання;
• профорієнтаційна робота в школі;
• естетичне виховання;
• фізичне виховання.
Девіз вересня « Я патріот і господар землі».
Основні завдання:
- виробити в учнів високий ідеал служіння народові, готовність до трудового та
героїчного подвигу в ім’я процвітання держави та її захисту;
- забезпечити розуміння учнями загальнолюдської та народної моралі щодо
навколишнього природного та соціального середовищ;
- виховати в учнів патріотизм, колективізм, свідому дисципліну та організованість;
- забезпечити усвідомлення учнями громадянського обов’язку.
Утілюючи вищезгадані завдання, класними керівниками, вчителями
предметниками, педагогами - організаторами, керівниками гуртків було проведено
ряд загальношкільних та класних виховних заходів:
• Свято першого шкільного дзвоника 01.09. 2018 року на тему :
« Перший раз у перший клас рідний дзвоник кличе нас!». Про початок
нового навчального року сповістили учениця першого класу Софія Шелик
та учень 11 – Б класу Олег Дзюбак;
• 12 вересня 2018 року учні 11 – А ,11 – Б , 10, 9 - А і Б класів
відвідали Добромильську картинну галерею. У даний час свою
власноруч зроблену виставку пересувних стендів із дуже цінними
світлинами, пов’язаними з подіями ІІ Світової війни, для учнів школи

організував Йосиф Григорович Швець. Це національно свідома
особистість, патріот, який теж був учасником операції «Вісла»;
Жовтень проходив під гаслом « Здорова дитина – багата країна».
Завдання:
• сформувати в підлітків усвідомлення цінності власного життя і
збереження свого здоров’я; допомогти учням набути знання і досвід,
який сприяє коригуванню ставлення людини до власної безпеки;
• виховувати в учнів особисту культуру здоров’я.
5 жовтня 2018 року учні 11 класів під керівництвом класних керівників
О.І.Гадевич та М.Т. Босаневич підготували і провели святковий концерт
приурочений Дню вчителя «Добрій справі учитель себе віддає, у душах юнацьких
плекаючи мрію. Нам так пощастило, що ви у нас є, тож зичимо щастя, добра і
надії!»
12 жовтня 2018 року учитель історії І.М. Калита підготувала і провела
історико – мистецький альманах « Тої слави козацької повік не забути»,
приурочений створенню УПА.
Під керівництвом учнівського самоврядування школи було організовано
зустріч з місцевою учасницею національно – визвольних змагань періоду Другої
вітової війни Марією Миколаївною Мисютою. До учнівської ініціативи приєдналися
депутат облради М.М. Гичка, голова районної ради Т.І. Терлецька, міський голова
Ю.О. Петрик, директор школи А.Б. Керницький, заступник директора школи з
виховної роботи І.М. Калита, голова громадської організації «Союз Українок» М.Д.
Угрин.
23 жовтня 2018 року учні 3 - Б класу під керівництвом класного керівника
Г.М. Гельжинської підготували та провели дитячий ранок «Покрий нас українців ,
своїм омофором, Пречистая Діва Свята». Учні 3 – Б класу з любов’ю , вдячністю і
надією славили Пресвяту Богородицю, матір спасителя світу Ісуса Христа.
Шість разів у році наша церква урочисто відзначає свята на честь Діви Марії і
кожного разу учні нашої школи прославляють ім’я Пресвятої Богородиці.
26 жовтня 2018 року вчитель історії І.М. Калита спільно зі своїми
вихованцями підготувала і провела історико – мистецький альманах «Нам
залишиться священним заповітом, 18 року листопад», приурочений 100 – річчю
листопадового чину.

Листопад проходив під девізом « Я і закон»
Завдання:
• сформувати в учнів правові почуття , активну позицію у правовій сфері,
нетерпиме ставлення до правопорушень;
• виробити у вихованців навички і звички правомірної поведінки;

• подолати у свідомості окремих учнів помилкові погляди та переконання,
негативні навички і звички поведінки, які сформувалися внаслідок
помилок і недоліків виховання.
9 листопада 2018 року згідно наказу відділу освіти в рамках Добромильського
округу було проведено конкурс малюнка, присвячений 100 - річчю утворення
ЗУНР. У конкурсі взяли участь учні Добромильського ОЗНЗ ЗСШ І – ІІІ ст., ФО ЗНЗ
ЗСШ І – ІІ ст. ім. Катерини Денис с. Мігово та ім. Дмитра Хадая с. Княжпіль.
За підсумками журі, до складу якого входили вчителі: О.Й. Голубицький,
Л.І. Висоцька, І.М. Калита, Л.М. Хадай, В.Я. Петрик та голова учнівського
самоврядування школи Олег Стручалін. Було визначено 3 місця:
І місце зайняв Назарій Опришко ( учень 10 класу);
ІІ місце – Софія Сапбиєва ( учениця 8 – А класу);
Олексій Муль (учень 4 – А класу);
Вікторія Саф’яник (учениця 4 класу с. Княжпіль);
ІІІ місце – Оксана Качмар ( учениця 7 – Б класу);
Ірина Корнєєва ( учениця 4 – Б класу);
Катерина Турко (учениця 8 класу, с. Княжпіль);
Андрій Горян ( учень 8 класу, с. Мігово).
9 листопада 2018 року вчитель української словесності О.М. Габрей разом зі
своїми вихованцями, учнями 9- Б класу, підготувала і провела радіолінійку на тему:
«Ми – українці – велика родина, мова і пісня у нас солов’їна».

13 листопада 2018 року учні 3 – А класу разом із класним керівником Г.В.
Сподарик підготували і провели дитячий ранок на тему: « О мово, ти як дивная
сопілка, то звеселяєш, то хвилюєш нас. Тобі вклонялись Леся Українка й
благословенний батько наш Тарас!»
22 листопада 2018 року класний керівник 9 -А класу Т.В. Моцьо спільно зі
своїми вихованцями підготували і провели годину пам’яті «Хто загинув за Вкраїну,
буде жити у віках», приурочену Дню Гідності і Свободи.
23 листопада 2018 року, М.В. Паберівська, класний керівник 6 – Б класу
спільно з учнями підготували і провели вечір – реквієм « Згадайте нас, бо ми
колись жили. Зроніть сльозу, і хай не згасне свічка! Ми в цій землі житами
проросли, щоб голоду не знали люди вічно!», приурочений Дню пам’яті голодомору.
26 листопада 2018 року вчитель української словесності Л.В. Гошкович з
учнями 7 – Б класу підготувала і провела літературно – музичну кав’ярню
« Кришталь моєї мови дорогої».
У грудні вчительсько – учнівський колектив працював під девізом « Я,
родина, Україна».
Завдання:

• долучити учнів до національних традицій українського народу, його
культури, національно – етичної обрядовості та звичаїв;
• допомагати учням усвідомити себе як частину української нації;
• засвоїти сімейні, родинні та суспільні цінності.
3 грудня 2018 року, педагогом - організатором школи В.Я Петрик було
проведено пізнавально- виховну годину « Крок назустріч. Театр життя!»,
приурочену Дню інвалідів. Це була тепла і дружня зустріч, зігріта теплом і
добротою.
4 грудня 2018 року учні 6 – А класу під керівництвом Г.С. Лужецької,
класного керівника, провели презентацію книжки Марії Прокопець « Подих
тривожного часу». У формі розмови - діалогу діти все глибше дізналися про
творчість місцевої поетеси.
Із 10 по 14 грудня 2018 року під керівництвом заступника директора школи
виховної роботи І.М. Калити в школі проведено Всеукраїнський тиждень права. До
роботи були залучені класні керівники 1 – 11 класів, працівники соціальних служб
та старший інспектор ювенальної превенції Сектору превенції патрульної поліції
Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУНПУНП у Львівській області
капітаном поліції О.В. Бочковською.
18 грудня 2018 року учні 5 – А класу під керівництвом класного керівника І.І.
Керницької, підготували і провели святкове дійство
« Відчиняйте двері - іде Миколай! Він благословить весь наш рідний край».
21 грудня 2018 року учні 9 – Б класу під керівництвом С.В. Терлецької
підготували і провели літературно – музичну композицію на тему: «Хай живе
Степан Бандера у наших піснях, та не згасне його слава і в наших серцях!»,
приурочену 110 – ій річниці з дня народження героя України Степана Бандери.
26 грудня 2018 року класний керівник 4 – Б класу Л.М. Гритчак спільно зі
своїми вихованцями підготувала і провела родинне свято «Небо і земля нині
торжествують» , приурочене Різдву Христовому.
26 грудня 2018 року класний керівник 8 – Б класу Г.М. Голубець підготувала
Різдвяне торжество для вчительського колективу школи під назвою «А у Вифлеємі
нині мир явився, люди, веселіться, Христос народився!»
Cічень проходив під девізом « Ми - честь і гордість школи»
Завдання:
• сформувати творчу особистість умілого господаря, який володіє професійною
майстерністю;
• озброїти школярів відповідними знаннями про сучасну економіку, трудовими
навичками та вміннями;
• сформувати в учнів уміння застосувати власні здібності в різних сферах
життя.

21 січня 2019 року в кожному класі перший урок був присвячений 100 – річчю
проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР.
22 січня 2019 року в День Соборності України вчительсько – учнівський колектив
школи підтримав акцію «Розгорнімо прапор України» Учні та вчителі об’єдналися в
ланцюг єднання (тримаючи у руках прапорці та флаєри), учні - старшокласники
підняли до небес знамено України, що символізує єдність держави. Святкування
Дня Соборності продовжила літературно – мистецька композиція «Де Сян, де
Карпати, де Крим, де Кавказ. – Вкраїна – українцям, а зайдам всім - зась…».
29 січня 2019 року заступник директора з виховної роботи І.М.Калита разом з
членами Ради учнівського самоврядування підготувала і провела радіолінійку
«Трагедію давно згадаєм знов. Під Крутами - бій. Під Крутами
- кров»,
присвячену 101 - річниці крутянського бою.

Лютий пройшов під девізом « Історія Вітчизни – історія майбутнього»
Завдання:
• формувати духовні цінності українського патріота;
• виховувати гордість за минуле і сучасне на прикладі героїчної історії
українського народу та кращих зразків культурної спадщини, вшанувати
національну пам'ять;
• сформувати психологічну та фізичну готовність молоді до виконання
громадянського та конституційного обов’язку
щодо відстоювання
національних інтересів та незалежності держави;
• підвищити престиж і розвиток мотивації молоді до державної та військової
служби.
14 лютого 2019 року старшокласники школи, учні 8 – 11 класів під
керівництвом І.М. Калити, заступника директора з виховної роботи, педагогів –
організаторів Л.М. Хадай та В.Я. Петрик взяли участь у вечорі відпочинку та
розваг для старшокласників до Дня св. Валентина «Кохання і любов - категорії
вічні», який проводився в будинку «Просвіта» м. Добромиля. Учасникам вечора
потрібно було пройти ряд випробувань, по закінченню яких із усіх гідних
учасників журі обрало пару – переможець.
Після закінчення свята учнів чекала шкільна дискотека.
20 лютого 2019 року учні 11 – их класів під керівництвом І.М. Калити
підготували та провели радіолінійку «Герої не вмирають. Просто йдуть з майдану
– в небо. В лицарі з і смерті».

21 лютого 2019 року учні 6 – Б класу під керівництвом учителя – словесника
Л.М. Войтович підготували і провели радіо лінійку « Не соромся рідної мови, а
пишайся нею завжди. Шануй звичаї свого народу, що у спадок нам передали
батьки!», присвячену Міжнародному Дню рідної мови.
22 лютого 2019 року учні 2 – Б класу під керівництвом класного керівника
Г.В. Войтович підготували і провели дитячий ранок «У рідній мові – і минуле й
майбуття, у ній народу суть, його життя!», приурочений Міжнародному Дню
рідної мови.
22 лютого 2019 року класний керівник 8 – А класу У.М. Сорочак разом зі
своїми учнями підготувала і провела літературно – мистецьку композицію « Не
дорікати слово я дала», приурочену життєвому та творчому шляху Лесі Українки

Березень проходив під девізом « Я - творча особистість»
Завдання:
• підвищити рівень художньо – естетичної освіченості та виховання учнів;
• сформувати в молоді естетичні погляди та смаки на основі народної естетики
та найкращих надбань цивілізації;
• виробити в учнів вміння власноруч примножувати культурно – мистецькі
надбання народу, відчувати та створювати прекрасне в повсякденному житті.
4 березня 2019 року класний керівник 10 класу Г.В. Протасенко разом зі своїми
вихованцями підготувала і провела вечір пам’яті « Зоря незгасна», присвячений 70 –
ти річчю з дня народження Володимира Івасюка.
10 березня 2019 року заступник директора з виховної роботи І.М. Калити
разом із вчительсько - учнівським колективом підготувала і провела в НД м.
Добромиль літературно – мистецький вечір « Живуть, Кобзарю любий, поміж нас і
голос твій, і пензель твій, і слово», приурочений 205 – ій річниці з дня народження
Т.Г. Шевченка.
19 березня 2019 року вихователі ГДЗ Г.З. Денис та О.Б. Катинська разом зі
своїми вихованцями підготували і провели дитячий ранок «Шевченкові слова добра
й любові, як слово батьківське в душі ми збережем».
21 березня 2019року бібліотекар школи О.І. Цабак разом з учнями школи та
працівниками міської дитячої бібліотеки підготувала і провела літературний вечір
на тему: « Книга і сучасний письменник». Творчість сучасних письменників
презентували учні 6 – А класу.

22 березня 2019 року під керівництвом заступника директора з виховної
роботи І.М. Калити було проведено конкурс поезії серед учнів 5 – 7 класів,
приурочений Всесвітньому Дню поезії. У конкурсі взяло участь 13
найталановитіших учнів. Вимоги до кожного учасника: актуальність теми,
зовнішній вигляд, дикція, використання ІКТ, сценічна майстерність. Журі підвело
підсумки конкурсу та визначило переможців. Ними стали:
І місце – Діана Сосенко, учениця 6 – А класу (за поетичну композицію М.
Прокопець « Вклонімось пам’яті героїв»);
ІІ місце – Юлія Чура, учениця 5 – Б класу( за поетичну композицію місцевої
поетеси О. Віцик «А весна ступає на поріг»);
ІІІ місце – Катерина Андрухів, учениця 7 – Б класу (за поетичну композицію І.
Сеник «Весна»).
Усі учасники конкурсу були нагороджені цінними призами, ініціатором яких
виступила голова батьківського комітету школи Н. Білик.

Квітень проходив під девізом « Я житель планети Земля».
Завдання даного проекту:
• сформувати в учнів екологічну культуру;
• виховати почуття єдності з природою та відповідальності за неї як за
національне багатство;
• залучити вихованців до активної природоохоронної діяльності.
4 квітня 2019 року учні 8 – 11 класів під керівництвом заступника директора
школи з виховної роботи І.М. Калити та педагогів – організаторів Л.М. Хадай,
В.Я. Петрик взяли участь у загальноміській акції « Посади парк для майбутніх
поколінь». Школярі разом з педагогами завзято працювали, садили молоді дуби
та сосни. Сподіваємося, що незабаром на схилах берегів, де вони трудилися,
зазеленіють плоди їхньої спільної роботи.

14 квітня 2019 року учні ОЗНЗ ЗСШ І – ІІІ ст. м. Добромиль працювали над
проектом « Я житель планети Земля».
У рамках проекту проводилися години класного керівника, вікторини,
пізнавально – виховні години на екологічну тематику, дитячі ранки, операції
впорядкування шкільних клумб. Учнівське самоврядування під керівництвом
педагога – організатора В.Я. Петрик виготовили листівки та розповсюдили їх серед
населення Добромиля під гаслом «Збагни перехожий: довкілля просить
допомоги!» Листівки були розповсюджені учнями школи серед населення 29 вулиць
міста. Дирекція школи оголосила подяку юним екологам, які безпосередньо
спричинилися до акції: М. Кукурі, С. Ледахівській, В. Боднару, А. Керницькому, О.

Алексевичу,О. Захарчук, К. Галушко, С. Божейко, М. Хадаю, Н. Легкобиту, Р.
Токару, М. Старевичу, Н. Герезі, В. Волошин.
18 квітня 2019 року класний керівник О.Ф. Турко разом зі своїми
вихованцями, учнями 2 – А класу, підготувала і провела родинне свято до
Великодня « Голосить дзвін і кличе в храм, « Христос Воскрес» на радість
нам!»

22 квітня 2019 року учні 4- А класу разом зі своєю вчителькою Л.В. Хомічак
підготували і провели дитячий ранок на тему: « Про нашу планету я все хочу знати.
Відкрийте, будь ласка, секрети її».
24 квітня 2019 року вчительсько – учнівський колектив ОЗНЗ ЗШС І – ІІІ ст.
м. Добромиль взяв участь у молодіжній Хресній Дорозі в с. Губичі до Пацлавської
чудотворної ікони Богородиці
(Українська Кальварія). Дорогою до юних
паломників долучалися учні інших шкіл.
26 квітня 2019 року заступник директора І.М. Калити разом із учнівським
самоврядуванням підготувала і провела годину пам’яті « Мій біль, мій жаль, моя
біда, моя ти пам’ять вічна. Земля покинута й не та, отруєна й незвична».

Травень проходив під девізом «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємося
їм»
Завдання:
• виховати в учнів почуття обов’язку, поваги та вдячності до захисників
та патріотів Вітчизни;
• розвинути пізнавальну активність учнів;
• сформувати свідоме доброзичливе ставлення та повагу до патріотів
батьківщини та до їхніх справ.
3 травня 2019 року вчитель християнської етики О.М. Нуньо із своїми
вихованцями, учнями 4 – 9 класів, провела святочну академію, присвячену Божому
Воскресінню « Творіння Божої краси у мить натхнення, весна… Великдень…
Боже Воскресіння!».

8 травня 2019 року Н.М. Чура, класний керівник 5 - Б класу разом зі своїми
вихованцями підготувала і провела пізнавально – виховний захід « Великдень всіх
нас на гостини просить. Малює сонце полотно небес. І писанку, як усмішку,
приносить Христос Воскрес! Воістину Воскрес!»

14 травня 2019 року весняним теплом присутніх вітали учні групи
продовженого дня разом з вихователькою В.Г. Мальгівською. Вони підготували і
провели родинне свято « Люблю весну, а хто її не любить».
«Мов на крилах диво – птиці,
На величній колісниці,
Синьоока, світлолиця
Красна мчить весна – дівиця.
Вся вона, як царівна:
Мов та річечка вступає,
Всіх, всіх, всіх з теплом вітає»
16 травня 2019 року вчительсько – учнівський колектив ОЗНЗ ЗСШ І – ІІІ ст.
м. Добромиль долучився до Міжнародного Дня вишиванки « Вишиванка єднає
українців» . Урочистою вишиванковою ходою під музичний супровід духового
оркестру святкова колона , сформована біля школи, із синьо-жовтими кульками,
прапорцями та стрічками вирушила на центральну площу міста. На головній площі
Добромиля учні взяли участь у флешмобі під назвою « Ми Добромиль – ми
Україна!». Урочисті святкування продовжив звітний концерт Добромильської
дитячої музичної школи. Свято доповнювали виставка вишиванок вчительки
трудового навчання Любові Висоцької, книжкова виставка та фотозона. Свято
вишиванки вкотре доводить, що любов до України живе у наших серцях, бо
вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України.

17 травня 2019 року вчителі трудового навчання З.Б. Муль, Г.М. Голубець та
педагог – організатор В.Я. Петрик разом із учнями 8 - Б підготували і провели
презентацію з елементами інфографіки « День вишиванки у світі».

Також 17 травня 2019 року класний керівник 7 –А класу
О.С. Мрачинська разом із своїми вихованцями підготувала і провела етнографічне
свято « А над світом вишивка цвіте».
«Вкраїна наша - це рушник,
Де доля вишита народом ,
Зблизька лиш бачим чорну нить ,
Здалеку – квітку з ясним взором»

24 травня 2029 року заступник директора з виховної роботи І.М. Калита ,
педагоги - організатори В. Петрик, Л. Хадай та вчитель музики П.П. Волошин
підготували і провели свято останнього шкільного
«Хай лунає він заклично

На всю Україну
І збирає в рідній школі
Всю шкільну родину!»
Малечі він сповістив про те, що настала чудова пора – літні канікули. А для
випускників він є провісником розставання з дитинством і початком дороги в
доросле життя.
Хвилюючі моменти: вихід випускників у супроводі першої вчительки Галини
Василівни Сподарик, класних керівників Марти Теодорівни Босаневич та
Олександри Ігорівни Гадевич, благословення о. Павла, вітальні слова
першокласників, музичні дарунки, хореографічні композиції, слова подяки
випускників шкільній родині, виступ класного керівника і, звичайно, настановне
слово директора, вручення грамот, похвальних листів, медалей, кубків, подарунки
від першокласників випускникам створили незабутні враження для усіх і залишили
в пам’яті випускників теплий спомин про шкільне життя.
Хвилиною пам’яті вшанували найкращих з кращих, які падають від куль,
грудьми прикривають землю і не дозволяють ворогам перетворити Україну на
руїни. Синьо – жовтий прапор із кульок, запущений в небо головою Ради
учнівського самоврядування школи разом з головами Рад, символізує мир і любов
поколінь.
«Дзвінок шкільний для вас останній,
Небес блакитних бірюза.
Весняний день, ясний світанок,
Прощальна на очах сльоза»

25 травня 2019 року класні керівники 11 класів М.Т. Босаневич та О.І. Гадевич
разом зі своїми учнями підготовили і провели випускний вечір.
Одинадцять шкільних років… Як непомітно вони промайнули!... І усім
незабаром нашим вже колишнім учням ОЗНЗ ЗСШ І – ІІІ ст.. м. Добромиль
доведеться складати перший власний іспит на дорослість. А травень 2019року
запам’ятається назавжди – це ж ВИПУСКНИЙ! Попереду незвідана даль. Позаду
батьківський поріг, протоптана стежка в шкільному дворі і такі рідні очі вчителів.
Де б не були ви, куди б не закинула вас доля, але той обрис рідної школи має завжди
бути присутнім у вашій пам’яті.
Випускники, які ж ви чарівно красиві.
Нехай міцніють ваші крила,
Та долі хай будуть щасливі!»

Екскурсії
Важливою із форм позакласної виховної роботи є екскурсії.
Кожного року учні ОЗНЗ ЗШС І – ІІІ ст.. м. Добромиль відвідують музеї, картинні
галереї, спортивні та оздоровчі комплекси, виставки та інші пізнавальні заклади
Львівщини, які збагачують учнів духовно, морально та інтелектуально.
12 вересня 2018 року учні 9, 10, 11 класів у супроводі педагога - організатора
Л.М. Хадай відвідали картинну галерею в м. Добромиль.

12 жовтня учні 7 – Б класу зі своїми наставниками М.Д. Угрин та Ж.Б.
Куцериб побували в Старосамбірському історично – краєзнавчому музеї, побачили
експозицію, присвячену Героям новітньої Історії України, меморіал воїнам УПА та
пам’ятник провідникові УПА С. Бандері.
Розважально – оздоровчий комплекс із дельфінами « Оскар» у мальовничому
курорті Трускавець 17 жовтня 2018 року відвідали учні 6 – А класу у супроводі
класного керівника Г.С. Лужецької.
18 жовтня 2018 року відвідали учні 5 – А класу в супроводі класного
керівника Керницької Ірини, педагога – організатора Петрик Віри та вчителя ГПД
Катинської Оксани. Перегляд феєричного шоу з морськими жителями (дельфінами і
морськими котиками) нікого не залишили байдужими.
Також учні 5 – А, 6 – А класів побували у тераріумі «EkZoterra», який діє на
постійній основі в розважально – оздоровчому комплексі « Оскар». Тут поселено 25
видів екзотичних тварин, привезених із Центральної та Південної Америки, Африки
та Австралії. Це і нільський крокодил, імператорський пітон, мадагаскарські ігуани,
черепахи, кінкажу, варани, маленькі мавпочки ігрунки, милі лемури, мангусти
лисячі та інші. Захопленню дітей не було меж.
Далі наші екскурсійні групи рухалися в напрямку м. Дрогобича, де побували у
15 Дрогобицькому реактивному артилерійському полку.
Екскурсоводом
військової частини був старший прапорщик , вихідець із Добромиля Тарас Віцик.
Разом із майором вони ознайомили нас із історією формування і розвитку
військової частини від років Другої світової війни аж до сьогодення.
На завершення подорожі учні 5 – А класу завітали в с. Нагуєвичі, де відвідали
історико – культурний заповідник « Нагуєвичі» . У його структуру входять: садиба
батьків письменника, музей І. Франка, скульптурна композиція « І. Франко і світова
література», художньо – меморіальний комплекс «Стежка Івана Франка». Саме
через заповідник відбувається популяризація життя і творчості Івана Франка, це як

майданчик для розвитку української культури, зберігання історичної пам’яті та
виховання української молоді.

Учні 6 – А класу побували в церкві – музеї св. Юрія у м. Дрогобич. Ця
старовинна церква побудована у 15 столітті без єдиного цвяха.
12 листопада 2018 року учні 9 –А та 9 – б класів разом з класними
керівниками С.В. Терлецькою та Т.В. Моцьо, практичним психологом школи Ж.Б.
Куцериб відвідали Мігівську заставу « Прикордонний підрозділ форпост
Української держави», який було реконструйовано і відкрито у травні 2015 року.
21 березня 2019 року учні 9 – Б класу під керівництвом класного керівника
С.В. Терлецької відвідали національний музей « Львівське Личаківське кладовище».
Побували у с. Страдч.
Страдч - український Єрусалим. Учні помолилися в церкві, капличці, побували в
Страдницькій печері.
22 березня 2019 року учні ОЗНЗ ЗШС І – ІІІ ст.. м. Добромиль під
керівництвом педагога – організатора Л.М. Хадай відвідали Тернавську основну
школу. Саме в цій місцевій школі знаходиться музей о. Северіяна Гнатюка.

15 травня 2019 року учні 3 – Б класу з класним керівником
Г.М. Гельжинською та вихователем ГПД В.Г. Мальгівською провели
навчально – виховну екскурсію в місто Трускавець.
29 травня 2019 року класний керівник 4 – А класу із вчителем навчання
З.Б. Муль відвідали знамениті місця міста Трускавця та його околиць.
29 травня 2019 року учні 7 – А класу разом із класним керівником
О.С. Мрачинською відвідали скали Довбуша та Гошівський монастир.
2 червня 2019 року учні 6 – Б класу разом із класним керівником
М.В. Паберівською відвідали природничий музей у місті Львові, дитячу планету та
циркову виставу.
У 20118 – 2019 н.р. питання виховної роботи двічі розглядалося на засіданнях
педагогічних рад.
У жовтні 2018 року заступник директора з виховної роботи І.М. Калита та
психолог школи Ж.Б. Куцериб виступали перед педагогічними працівниками школи
на тему: « Пофілактика насильства в сім’ї та профілактика дитячої жорстокості в
освітньому середовищі (шкільний булінг: особливості прояву, причини та наслідки).
Під час виступу використовувалися різноманітні інноваційні технології на
вищезгадану тематику.

У травні 2019 року заступник директора з виховної роботи І.М. Калита
підготувала і провела педраду - аукціон на тему: «Удосконалення процесу
виховання шляхом вибору ефективних форм виховної роботи». На педраді вчителі
ознайомилися із найефективнішими формами роботи і мали можливість вибрати ті,
які будуть використовувати у наступному навчальному році.
Центр усієї виховної роботи в нашій школі спрямований на учня, на розвиток
у нього позитивних загальнолюдських якостей.
Перед сучасною українською школою стоїть завдання не просто давати учневі
знання, а формувати компетентну особистість, створювати умови для його
повноцінного, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку.
Компетентне ставлення особистості до життя означає потребу в самопізнанні,
саморозумінні, самореалізації в різних видах творчої діяльності: оволодіння
науковими знаннями про сутність власного «Я», принципами і методами життя.
Потрібно пам’ятати, що компетентність не може бути ізольована від конкретних
умов. Вона органічно пов’язує мобілізацію знань, умов і особливості поведінки.
План виховної роботи ОЗНЗ ЗСШ І – ІІІ ст. м. Добромиль втілено в життя на
90%.
Місія нашої школи: Формування духовності школярів, їхньої
громадянської зрілості, національної свідомості, ціннісних орієнтирів та
моральних рис особистості на сучасному етапі.

