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Наше кредо: З 2009 року школу визначено базовим на-
вчальним закладом Солонянського освітньо-
го округу.  

На базі школи проводяться районні спор-
тивні змагання, олімпіади із базових навча-
льних предметів, конкурси, семінари. 

Навчальний заклад є опорним у Солонян-
ському районі із наступних питань:  

"Моніторингові відстеження в школі"; 

"Швидка методична допомога вчителям 
початкової ланки"; 

"Організація профільного навчання в шко-
лі"; 

“Впровадження ІКТ в навчально -
виховному процесі та адміністративно-
управлінській роботі” 

З 1993 року створено Солонянську шкільну 
лабораторію нових інформаційних техноло-
гій навчання. 

У 2007 році колектив СШЛНІТ став перемож-
цем Міжнародного проекту “Рівний доступ 
до якісної освіти”. 

Базовий навчальний заклад 

Солонянського освітнього округу 

Комунальний заклад освіти  
“Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 
Дніпропетровської області» 

Громадсько-державне  

управління школи 

Голова ради  
навчального закладу  

Олійник  
Юрій Олександрович 

Голова  
батьківського комітету 

закладу  
Верболоз  

Людмила Василівна 

Голова піклувальної 
ради закладу  

Скоропад  
Олена Олексіївна 

Вагому роль у забезпеченні навчально-виховного процесу 
відіграють органи громадсько-державного управління школи: 

Рада комунального закладу освіти “Солонянська середня 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської ра-
йонної ради Дніпропетровської області” 
Батьківський  комітету закладу освіти “Солонянська серед-
ня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради Дніпропетровської області” 
Піклувальна рада закладу освіти “Солонянська середня 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської ра-
йонної ради Дніпропетровської області” 



. 

Комунальний заклад освіти "Солонянська середня загаль-

ноосвітня школа №1 І—ІІІ ступенів Солонянської районної 

ради Дніпропетровської області" із 1977 року працює у при-

міщенні по вулиці Шевченка, 33. За цей час випущено 2927 

учнів. Із них 313 нагороджено золотими та срібними медаля-

ми.  

У 2010—2011 навчальному році в школі навчається 635 

учнів, об'єднаних у 29 класів, із яких: 

 

 

 

 

 

 

Навчально-виховний процес забезпечено 38 навчальними 

кабінетами. Колектив учнів та учителів має можливість пра-

цювати: 

у бібліотеці, яка нараховує близько 39000 посібників, на-

вчальної та художньої літератури; 

у спортивному залі, ігровій кімнаті, на двох спортивних 

майданчиках, у стрілецькому тирі; 

у актовій залі; 

у Кімнаті Бойової та Трудової слави; 

у трьох шкільних майстернях; 

у шкільному Прес-центрі; 

у СШЛНІТ, яка включає три комп’ютерних кабінети. 

У школі проводиться робота по впровадженню профільного 

навчання. Учні 10-х та 11-х класів мають змогу визначитись 

із напрямком у подальшому здобутті загальної середньої 

освіти. Із 2005-2006 навчального року для учнів 9-х класів 

впроваджено ранню профілі-

зацію.  Із 2007-2008 навчаль-

ного року аналогічна робота 

проводиться для учнів 8 кла-

сів. У 2010-2011 навчально-

му році у школі діють 4 кла-

си із поглибленим вивченням 

окремих предметів: 

 

Пріоритетні  

напрямки  

в роботі 

Характеристика педагогічного колективу
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Старший вчитель Вчитель-методист Відмінник освіти

Директор школи  
Бондар  

Володимир Анатолійович 

Заступник  
директора школи  

Миргородська  
Любов Миколаївна 

Заступник  
директора школи  

Чащіна  
Вікторія Олександрівна 

Заступник  
директора школи  

Пушко 
Інна Володимирівна 

забезпечення у навчально -

виховному процесі особистісно-

орієнтованого підходу до розвитку 

індивідуальності учнів  

впровадження нових освітніх тех-

нологій на всіх ступенях навчання, 

забезпечення конкурентоспромож-

них знань 

впровадження принципів громадсь-

ко-державного управління навча-

льного закладу  

застосування комп'ютерної підтри-

мки при проведенні уроків із усіх 

базових навчальних предметів, 

шкільних олімпіад  

забезпечення соціального розвитку 

особистості учня в умовах профі-

льної диференціації та інтеграції 

освіти  

формування інноваційного стилю 

управлінської діяльності, гармоні-

зації стосунків між учасниками 

навчально-виховного процесу 

пошук, навчання, виховання та 

розвиток творчого потенціалу учнів  


