
Майбутньому першокласнику та його батькам 

Незабаром ви станете першокласниками 

Наша школа радо зустрічає усіх,  хто прагне до знань, цікавиться усім, що 

оточує і надихає вас. Ми не просто навчаємось у стінах школи, а живемо 

цікавим та насиченим життям із новими друзями, пригодами, подорожами, 

колективними справами та розвагами  

Сучасні приміщення, ігрові майданчики, озеленена територія, спортивний 

майданчик із штучним покриттям,  великий спортзал  та затишна їдальня – це 

ще не повний перелік того, що оточуватиме вас щодня і створюватиме для вас 

затишок та атмосферу комфорту. 

Ви всі різні та неповторні особистості, але для нас ви прекрасне джерело 

натхнення, творчості та розвитку, адже ми будемо жити, творити  і навчатись 

разом із вами. Ви станете частиною нашої великої шкільної родини! 

Перелік необхідних документів для вступу до школи: 

 Копія свідоцтва про народження. 

 Заява встановленого зразка. 

 Медична картка дитини (з обов'язковою відміткою про 

проходження медичного огляду та висновком педіатра, що дозволяє 

відвідувати заклад освіти та особливостями харчового раціону 

дитини (лактозне, безлактозне харчування)). 

Поради першокласним батькам 

 Підтримуйте в дитині її  прагнення стати кращою. Ваша щира 

зацікавленість в її  справах і турботах, серйозне відношення до її  перших 

досягнень і можливих труднощів допоможуть  підтвердити значущість  її  

діяльності. 

 Навчання – це нелегка і відповідальна праця. Навчання у  школі міняє 

життя дитини, але  урізноманітнює  спілкуванням, грою, пізнанням та 

розвитком особистості. У першокласника повинно залишатися досить 

часу для себе та своїх «маленьких» справ. 

 Підтримуйте дитину в її бажанні добитися успіху. Пам’ятайте, що 

похвала та емоційна підтримка важлива для кожного. 

 Обговоріть з дитиною ті правила і норми,  які існують у школі та 

прийняті у їхньому класі. Поясніть  необхідність, доцільність правил  та 

важливість їх дотримання. 

 Сприяйте дитячій самостійності.  Чим більше ви дозволяєте дитині 

вирішувати самостійно (приймати рішення чи обирати  бажане), тим 

успішнішою вона буде у житті. 

 Говоріть позитивно про школу, вчителів та навчальні предмети. Якщо вас 

щось турбує в поведінці чи навчанні дитини, не соромтеся звернутися за 

порадою  до вчителів  або шкільного психолога. 

 

           

 


