
З Вашими дітьми будуть 
працювати: 

 
 

                                                                         
 

      
 

Вчитель початкових класів 
 Богачук Наталія Петрівна 

     
Психолог 

Верміненко Оксана Вікторівна  
 

 Дирекція школи:  
    Директор НВК 

Лобко Валентина Олександрівна 
 

         Заступник директора з НВР 
 Беспалова Тетяна Миколаївна 

 
 

 
Додаткову інформацію можна 

отримати: 
на сайті Пологівського НВК 

       http://pology-school.kiev.ua/ 
за контактним телефоном: 

     (0 45 71) 7 01 17 

 

 

 

Пологівський НВК,   який він: 

Якісний, тому,  
що працюють  
 найкращі            
педагоги і 
 навчатися  
цікаво! 

 
Результативний,                                            

тому що  учні –  
       переможці  

районних та  
         обласних   

предметих  
 олімпіад та  
  конкурсів! 

  

Щасливий,  
тому,            
 що вчителі,  
 учні і батьки –                  
 єдина родина! 
                                            

 Успішний,  

тому, що тут  

      виховують  

      успіхом!!   

 

 

 

    

 

 

Київська область 

Васильківський район 

с. Пологи, вул. Білоцерківська 27 
http://pology-school.kiev.ua/ 

 

 
 
 
 

Пологівський НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» - ДНЗ 

 
 

 
                 

 

  

http://pology-school.kiev.ua/
http://pology-school.kiev.ua/


  

                   Пам’ятка  для    

   батьків      майбутніх     

      першокласників 
                         Квітень 2019 

         Шановні  батьки   

майбутніх першокласників!  

Пологівський НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» - ДНЗ проводить  набір 

учнів до 1 класу  на 2019- 2020     

             навчальний рік. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекаємо   всіх    бажаючих!   

 

 

         Дитячі заповіді для    

    мам,тат,бабусь та дідусів    
1. Дорогі  батьки, памятайте ,що ви самі 

запросили мене у свою родину. Колись я 

залишу батьківську оселю ,але до того часу 

навчіть мене ,будь-ласка, мистецтва бути 

людиною. 

2. У моїх очах світ має інакший вигляд, ніж у 

ваших. Прошу вас, поясніть мені, що, коли й 

чому кожен із нас повинен робити. 

3. Мої ручки ще маленькі - не очікуйте від мене 

досконалості,коли я стелю ліжко, малюю, 

пишу або кидаю м'яча. 

4. Мої почуття ще недозрілі - прошу, будьте 

чутливими до моїх потреб.Не нарікайте на 

мене цілий день. 

5. Щоб розвиватися, мені потрібне ваше 

заохочення, а не тиск.Лагідно критикуйте й 

оцінюйте, але не мене, а лише мої вчинки. 

6. Дайте мені трохи самостійності, дозвольте 

помилятися, щоб я на помилках вчився. Тоді 

я зможу самостійно приймати рішення у 

дорослому житті. 

7. Прошу, не робіть усього за мене, бо я 

виросту переконаним у своїй 

неспроможності виконувати завдання згідно 

з вашими очікуваннями. 

8. Я вчуся у вас всього: слів, інтонацій голосу, 

манери рухатися.Ваші слова, почуття і 

вчинки повертатимуться до вас через 

мене.Так справедливо влаштувала природа 

зв'язок між поколіннями.Тому навчіть мене, 

будь-ласка, кращого. 

Пам’ятайте, що ми разом невипадково: 

ми маємо допомагати один одному в 

цьому безмежному світі. 

 
Перелік необхідних документів 

    для зарахування до 1 класу: 
1. Заява від батьків за поданим  зразком. 

2. Медична картка дитини, картка 

щеплень. 

3. Копія свідоцтва про народження. 

4. Дві  фотокартки 3х4  

6. Десять аркушів паперу А4 

7. П ять  файлів А4  

8. Папка для документів (куточком) 

 

 

 

     

 

  Що потрібно майбутньому    

  першокласнику(орієнтовно): 
1. Шкільна форма. 

2. Спортивна форма. 

3. Спортивне взуття. 

4. Портфель,пенал. 

5. Пензлики для малювання. 

6. Кольорові  олівці. 

7. Кольоровий папір, картон. 

8. Ножиці із закругленими кінчиками. 

9. Пластилін, дощечка зі стіками. 

10. Альбом і акварельні фарби. 

11.Зошити (10 в косу лінію,10 в клітинку) 

12. Папка для зошитів. 

13. Дві кулькових ручки, простий 

олівець, лінійка. Гумка. 

14. Обгортки для підручників та зошитів. 

 


