Шановні батьки!
Адміністрація та педагогічний колектив школи «Тріумф» дякують Вам за довіру
й раді новій зустрічі. Нагадуємо, що досягти успіхів ми можемо лише у тісній
співпраці з Вами та Вашими дітьми – нашими учнями, адже в основі нашої взаємодії –
взаємна зацікавленість долею дитини.
Ваш перший помічник у вихованні й навчанні дітей – куратор класу.
У разі виникнення додаткових запитань чи якихось проблем Ви можете
звернутися до адміністрації школи.
Адміністрація школи, як і в минулі роки, приділятиме велику увагу здоров’ю
учнів. До послуг Ваших дітей медичний кабінет, постійне патронування лікаря та
медичної сестри, дієтичне харчування (за довідкою лікаря). Нагадуємо, що Ваша
дитина повинна пройти диспансерний огляд, результати якого засвідчені відповідною
довідкою, й поінформувати про них шкільного лікаря до 15 вересня.
Як і в попередні роки, Ваша дитина отримуватиме 4-разове харчування та
матиме можливість обирати серед декількох страв ту, яка їй особливо смакує. Об’єм та
кількість порцій необмежені. Смачного!
Під час перебування дитини у школі Ви можете бути цілком упевнені в її
безпеці, адже у нашому закладі цілодобово працює служба охорони, у розпорядженні
якої камери відеоспостереження. Доступ на територію школи виключно з електронним
ключем, який можна отримати у заступника директора Куриленко Тетяни Леонідівни
(каб. №2).
Просимо Вас написати заяву, у якій вказати, хто й коли буде забирати Вашу
дитину зі школи, або ж вказати прізвище шкільного водія, який має відвозити дитину
на шкільному автобусі (для тих, хто користується розвозкою).
Звертаємо Вашу увагу!
До 15.09 подати лікареві картки диспансерного огляду.
До 05.09 подати лікареві довідки про дієтичне харчування.
До 05.09 підписати Угоду про надання освітніх послуг (відповідальна особа –
заступник директора Куриленко Тетяна Леонідівна, каб. №2).
Просимо дотримуватись вимог до шкільного дрес-коду:
1. Уроки рекомендуємо відвідувати в одязі ділового стилю, який під час
прогулянки, самопідготовки бажано змінювати на інший.
2. Шкільний одяг повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.
3. Для урочистих заходів рекомендовано вдягатися у синій костюм та білу
сорочку (блузку).
4. Заборонено носити яскраві чи дорогі аксесуари, прикраси, що відвертають
увагу від навчального процесу. Використання косметики має відповідати
вимогам школи й віку.
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5. Дуже короткі спідниці, шорти, майки, сукні з глибоким вирізом, неохайний і
подертий одяг – це приклади невідповідного вбрання.
6. Учні повинні мати спортивний одяг і взуття для уроків фізкультури й
спортивних змагань у двох варіантах: шорти з кедами й футболкою та
спортивний костюм з кросівками.
7. Обов’язково мати в школі змінне взуття.
8. Для занять хореографією та бальними танцями учні повинні мати відповідний
одяг та взуття (для дівчаток – чорний комбінезон+біла прозора спідниця; для
хлопчиків – біла футболка, чорні шорти; взуття – чешки або балетки).
9. Одяг та взуття слід зберігати в гардеробі або в індивідуальних шафах.
Документи необхідні для вступу дитини до школи:
 Заява від батьків
 Копія свідоцтва про народження дитини.
 Медична довідку за формою №086-1/0.
 Медична картку.
 Свідоцтво про зміну прізвища або свідоцтво про шлюб (у разі потреби)
 Підписати Угоду про надання освітніх послуг (не пізніше 05 вересня)
Режим роботи першокласників:
8.30 – сніданок
8.45 – 13.05 – уроки за розкладом по 35 хв.
10.10 – другий сніданок
12.10 – обід
13.10 – 14.00 – прогулянка
14.00 – 15.30 – сон
16.31 – вечеря
18.00 – чергова група
Навчальні предмети:
 Навчання грамоти
 Математика
 Природознавство
 Іноземні мови (англійська, німецька, французька)
 Мистецтво (музичне, образотворче)
 Трудове навчання
 Основи здоров’я
 Фізична культура
 Моя щаслива планета
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Гуртки та додаткові заняття:
 Лего-конструювання та робототехніка
 Хореографія
 Бальні таці
 Акробатика
 ЛФК
 Арт-студія «Відлуння»
 Шахи
Важливо!!!
1. Придбати підручники та робочі зошити (перелік можна отримати у бібліотекара,
або організовано придбати через школу).
2. Самостійно придбати:
 пенал з 2 простими олівцями,
 гумкою,
 лінійкою;
 3 папки з ручками для іноземних мов,
 кольоровий папір,
 картон,
 папір для креслення,
 кольорові олівці (12 шт),
 фломастери (12 шт), пластилін,
 обкладинки та закладки,
 ножиці,
 клей,
 бейдж,
 піжама та тапки для денного сну,
 змінне взуття для щоденного використання в приміщенні,
 особисті гігієнічні приладдя (гребінець, носова хустина і т.д.).
Дисциплінарні вимоги:
Учні
повинні
дотримуватися
дисципліни,
здійснювати
самоконтроль.
Доброзичливе ставлення до всіх, хто перебуває у школі, має визначати поведінку
учнів. Безвідповідальні вчинки можуть мати такі наслідки:
 сповіщення батьків та бесіда з ними;
 запис зауваження чи попередження в щоденник;
 виклик до директора чи його заступника;
 винесення догани;
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 відсторонення від відвідування школи;
 виключення зі школи згідно з її Статутом.
Правила відвідування занять.
Слід попереджати шкільну адміністрацію (чи класного керівника) про причини
відсутності учнів. Регулярне відвідування занять не тільки забезпечує успішність
процесу навчання, але й формує відповідальне ставлення до праці та обов’язків, яке
учні перенесуть у доросле життя.
Поважні причини відсутності: хвороба, необхідність догляду за хворим членом
сім’ї, відвідування лікаря (засвідчене довідкою), а також пропуски уроків за
домовленістю з дирекцією (заява батьків). За можливістю, слід уникати відвідування
лікаря під час навчання.
Учні повинні відпрацьовувати пропущений матеріал та складати його вчителямпредметникам.
Запізнення, пропуски уроків без поважних причин – неприпустимі.
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