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Слайд  В 2005 року розпорядженням голови райдержадміністрації створено 
Судилківський освітній округ. Географічне розташування , програма 
«Шкільний автобус», використання матеріально-технічної бази школи для 
вивчення окремих предметів, 100% залучення учнів 3-х дочірних шкіл 
(Білокриницький НВК, Лозичанська ЗОШ І-ІІ ст., Судилківський НВК)  до 
допрофільної підготовки дало можливість учням 71 учневі 5-9 класів 3-х 
дочірних шкіл безболісно перейти в опорну школу на навчання. 
Найпоширенішими формами роботи педагогічного, психологічного 
супроводу цих учнів є діагностика, індивідуальні консультації, 
профорієнтаційна робота соціально-психологічної служби та педагогічного 
колективу. Дані діагностики показують, що більшість учнів які прийшли на 
навчання в опорну школу адаптовані до навчання і мають бажання 
продовжити навчання у профільній школі.
Слайд
У першу чергу сучасна українська школа асоціює з правом вибору учня. 
Забезпечення професійного самовизначення старшої школи починається з 
початкової освіти, де учні 1-4 класів за рахунок варіативної складової 
навчального плану (на сьогодні це 48 годин по школі) мають можливість 
удосконалювати знання з певного предмета. Для учнів 5-7 класів дається 
можливість відвідувати різні курси за вибором. Розклад занять складено так, 
що учні паралельних класів можуть відвідувати різні курси. 100 % учнів 8-9 
класів задіяні в допрофільній підготовці.
Учні 8-А, 9-А класів вивчають поглиблено українську мову та фізику 
відповідно.    Визначення допрофільної підготовки та поглибленого вивчення
предметів відбувається відповідно діагностики, запитам батьків та учнів. 
 Слайд
Профільне навчання в старшій школі визначається з урахуванням освітніх 
потреб, життєвих планів, відповідно анкетування, заяв батьків та учнів,  
Слайд   кадрових, інформаційних ресурсів школи. До вашої уваги картка 
профільного навчання в нашій школі.
Слайд. 
Ефективність допрофільного та профільного навчання відстежується шляхом
проведення моніторингу ДПА та ЗНО. Так з 24  випускників 2017 року 
історичного профілю 23 обрали ДПА у формі ЗНО з історії України. Якісний 
показник 58,3 % та результати вступу до навчальних закладів свідчать про 
вмотивованість вибору профілю навчання. 
Слайд 
 На належному рівні здійснюється робота з обдарованими дітьми. Про це 
свідчать результати участі наших вихованців у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських
учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу - захисту МАН.
Такий підхід забезпечує створення єдиного освітнього простору, що знижує 
ефект соціального відчуження філій, упровадження в НВП сучасних 
навчальних технологій, надає можливість учням рівного доступу до якісної 
освіти, профільному самовизначенню. 


