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Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  у громадсько-активну 

школу. 

 

Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – це установа, що надає освітні 

послуги школярам мікрорайону Дмитрівської сільської ради та є 

просвітницьким, культурно – етнографічним центром сільської громади.  

  Очолює навчальний заклад директор Віктор Григорович Брижань, який є 

компетентним керівником та застосовує в управлінні школою нові 

інноваційні технології, педагогічні   інструментарії, психолого-педагогічні 

супроводи. Завдання сучасної школи не лише надавати освітні послуги 

учням, а й розвивати громаду,  залучати батьків та мешканців села до 

вирішення соціальних та інших проблем, які існують як в школі, так і в 

громаді. Тому Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів взяла за 

основу своєї діяльності модель громадсько-активної школи,   у рамках якої 

відбувається переорієнтація на особистість учня, на формування його 

активної громадянської позиції, відповідальності перед собою та перед 

громадою за прийняті рішення. У результаті роботи за даною моделлю 

ресурси школи використовуються ефективніше та в інтересах усіх мешканців 

громади. Педагогічний колектив залучений до вивчення принципів та 

підходів до моделі громадсько-активної школи, що запропоновані 

Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та програмою фонду «Школа як 

осередок розвитку громади».  Як результат,  Дмитрівська школа –  сучасний 

навчальний заклад, який є конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг. 

Вона входить з травня 2016 року до Полтавської обласної мережі  

громадсько-активних шкіл, та є невід’ємною частиною громади. З цією 

метою вона підтримує тісні та всебічні контакти і зв’язки з підприємствами, 

організаціями, установами, органами місцевого самоврядування. Така тісна 
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співпраця сприяє поліпшенню навчально-виховного процесу та матеріальної 

бази установи. 

  Навчальний заклад в достатній мірі укомплектовано сучасними 

засобами навчання, які необхідні для підготовки учнів до самостійного 

життя. В школі діють новітні кабінети: математики імені 

М.В.Остроградського, української мови та літератури, англійської мови, 

історії та географії, інформатики, майстерня з обслуговуючої праці,кабінет 

Захисту Вітчизни та стрілецький тир.  

       Приділяється належна увага  становленню особистості вчителя, його 

професіоналізму та педагогічній майстерності. Педагоги І.А.Брижань, 

Л.А.Шматченко, В.В.Носко стали переможцями міського та лауреатами 

обласного туру конкурсу «Учитель року». Вони увійшли до п’ятірки кращих 

вчителів області, а їх педагогічні надбання занесено до обласної картотеки 

педагогічного досвіду. Як результат роботи педагогічного колективу є 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Учні школи 

Луценко Аліна, Чебикін Владислав, Андрейців Олег, Піддубна Єлизавета та 

Піддубний Олександр, Барскова Анастасія  декілька років поспіль стають 

постійними призерами Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 

просвітницьких конкурсів, змагань міського, обласного та всеукраїнського 

рівнів. З 2011 року діє сільська Програма підтримки обдарованої молоді, 

ініційована директором школи та підтримана депутатами на чолі із сільським 

головою А.І. Прядко. Завдяки цій програмі учні-переможці олімпіад, 

конкурсів та  вчителі, які їх підготували, щороку нагороджуються грошовими 

преміями та екскурсіями.  

      Школа є не лише закладом для навчання дітей, а й осередком соціально-

культурної та просвітницької активності громади. Використання шкільного 

приміщення як громадського центру сприяє залученню нових партнерів та 

створює позитивний імідж інноваційного навчального закладу. 

 

 


