
        
       Керівникам органів управління  

       освітою райдержадміністрацій та  

       міськвиконкомів області. 

       Керівникам закладів освіти.  

 

 

 

 

 

 Згідно Дод.№3 до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації № 0769 від 11.12.2014р.  20.02.2015р. на базі Запорізької СЗОШІ 

«Джерело» відбудеться семінар «Концептуальні орієнтири Школи, дружньої до дитини».  

Запрошуються заступники директорів опорних шкіл (список додається). 

 З метою презентації досвіду роботи, пропонуємо оформити стендову презентацію. 

Кожна школа  отримує окремий стенд, який оформлює матеріалами про діяльність 

навчального закладу як Школи, дружньої до дитини. Розмір стенда 50 Х 50 см. Це може 

бути як поліграфічний плакат так і саморобні плакати/колажі/схеми тощо (чи окремі 

аркуші, які будуть наклеєні на ватман).  

 Базові заклади освіти Запорізької області для впровадження якісної превентивної освіти 

будуть нагороджені Дипломами Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки 

України, ГО «Здоров’я через освіту». 

 Початок роботи семінару 20.02.2015р. о 10.30. До 11.00. – оформлення стендів.  Об 

11.00.- відкриття семінару. 

 Адреса Запорізької СЗОШІ «Джерело»: м.Запоріжжя, Шевченківський район, 

Червонополянська, 2. Т. (061)769-03-15 

Проїзд:  

 По проспекту Леніна: автобус № 69,79,72 до зупинки «Вул.Іванова», пересадка біля 

магазина «Єва» на автобус № 25 до зупинки «Школа-інтернат «Джерело». 

Від Автовокзала: маршрутка № 9 до зупинки «Вул.Іванова», пересадка біля магазина 

«Єва» на автобус № 25 до зупинки «Школа-інтернат «Джерело». 

 

Старший викладач кафедри РПЗСЖ   І.В.Мінакова 

 

 

 

 

Телефон для довідок: 269-30-98- кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу 

життя, м.т. -0667878907 – Мінакова Ірина Валентинівна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перелік базових навчальних закладів Запорізької області , визначених відповідно до 

Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від    21.11 2012 р        

№ 1314 

№ Повна назва навчального закладу 

 

1 Запорізька гімназія №45 Запорізької міської ради Запорізької області 

2. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

3. Запорізький навчально-виховний комплекс №109 Запорізької міської ради 

Запорізької області 
4. Запорізький навчально-реабілітаційний центр "Джерело" Запорізької обласної 

ради 
5. Комунальний заклад "Запорізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

№4" Запорізької обласної ради 
6. Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

7. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Героя Радянського 

Союзу О.М.Кота №2 Токмацької міської ради Запорізької області 
8. КЗ "Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької 

обласної ради 

9. Вільнянська гімназія "Світоч" Вільнянської районної ради Запорізької області 

10 Вознесенська гімназія "Орієнтир" Мелітопольської районнної ради Запорізької 

області 
11. Приазовська різнопрофільна спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 "Азимут" 

Приазовської районної ради Запорізької області 

12. Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" 

Гуляйпільської районної ради 
13. "Василівська гімназія "Сузір'я" Василівської районної державної адміністрації 

Запорізької області 

14. Володимирівський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія 

"Успіх"" Запорізької районної ради Запорізької області 

15. Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Мелітопольської 

міської ради Запорізької області 
16. Пологівська гімназія "Основа" Пологівької районної ради Запорізької області 

17. Михайлівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- 

гімназія " ім. Героя Радянського Союзу І.А. Найдьонова" 
18. Веселівська районна різнопрофільна гімназія Веселівської районної ради 

Запорізької області 
19. Бердянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній нвчальний заклад 

- дошкільний навчальний заклад № 1 "Мрія" Бердянської міської ради 

Запорізької області 

20. Запорізький багатопрофільний ліцей №62 Запорізької міської ради 

 21 Запорізька загальноосвітня школа №4 І-ІІІ ступенів Запорізької міської ради 

Запорізької області 

22 Запорізька гімназія №47 Запорізької міської ради Запорізької області 

 

 


