
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НОВОГРОДІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Наша школа—

СТАБІЛЬНА—в ній  

постійний педагогічний  

колектив. 

Наша школа—

ЩАСЛИВА—в ній багато 

облич з посмішками. 

Наша школа—

ГОСТИННА—в ній завжди 

раді випускникам та гостям. 

Наша школа—

ДОБРОЗИЧЛИВА—в ній 

готові допомогти кожному. 

Наша школа—СВОЯ,  

РІДНА—бо до нас  

приводять своїх дітей та 

онуків. 

ОСЬ ТАКА ВОНА,  

НАША ШКОЛА! 



Відмінник освіти України, учитель-методист; учитель 

української мови та літератури вищої категорії;  депутат 

Новогродівської міської ради IV скликань; переможець 

Всеукраїнського конкурсу «Директор XXI століття—

2013»; керує колективом школи з 2000 року 

2013 - присвоєно звання школа імені Тараса Шевченка 

2013 - диплом в номінації «За вагомий внесок у розвиток 

національної освіти» на міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти-2013» м. Київ 

2014 - лауреат IV міжнародної виставки «Сучасний заклад 

освіти-2014» 

2013 - диплом «Переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Директор XXI століття—2013 р.»» м. Київ 

2013 - диплом лауреата регіонального конкурсу «Жінка Дон-

басу-2013» в номінації «Жінка-лідер року» 

2013 - учасники Міжнародного форуму «Гармонія інтелекту 

та здоров'я» м. Київ  

2013 - диплом (I місце) в обласному конкурсі журналістської 

пісні «Трое суток шагать» 

2012 – 

2015 

дипломи (І місце) в  обласному фестивалі шкільної 

преси «Юнкорівська майовка» 

2012 - організація та проведення обласного семінару на базі 

школи «Шкільна медіа-група, як важливий інструмент 

системи виховання в навчальному закладі» 

2012-

2015 

дипломи (І місце) у Відкритому фестивалі «Жми на 

RECord!» 

2015 - Диплом (І місце) в 11-ому Відкритому фестивалі «Жми 

на RECord!»  в номінації «За пропаганду здорового 

способу життя» 

2013 - диплом ІІІ ступеня ІІІ (обласного) етапу ХІІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцика, участь в IV  турі 

2013 - спеціальний диплом Всеросійського фестивалю дитя-

чих радіопрограм «Птенец» м. Тюмень 

2013 - свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації «Всегда в Десятку»  

Гордістю школи є інноваційні проекти: 

 

 шкільна організація АСУМ; 

 шкільний медіа-центр:  

        - шкільна газета «Всегда в Десятку»; 

        - шкільне радіо  «Волна Драйва»; 

        -  телестудія «TV— Драй»  

 Студія  «Гармонія»; 

 «До духовного джерела» 

  

 

Візитівкою школи є проект «Шкільне 

самоврядування— школа демократії» 

 

2013 - відкрито другий комп'ютерний клас 

на 14 учнівських місць 

2015 - 

 

2015 - 

презентація досвіду  в рамках засі-

дання обласної  Академії класних  

керівників  м. Красноармійськ 

презентація досвіду роботи по само-

врядуванню в обласному  майстер-

класі  м. Краматорськ 

2015 - дипломи (І, ІІ місце)  у Міжнародній 

конференцїї  з питань Голокосту   м. 

Чернівці   


