У кожної зколи
бути своє оближжя

повинне

В.О.Сухомлинський

Школа у фактах і датах
1900 рік – відкрилася однокласна земська школа
1910 рік – школа стала двокласною
1916 рік – школа стала чотирикласною
1920 рік – перший випуск семирічної школи
1936 рік – школа реорганізована в середню

1948 рік – школу очолив В.О.Сухомлинський –
видатний педагог ХХ ст., Герой Соціалістичної Праці,
член-кореспондент АПН СРСР, Заслужений учитель
України.

У 1948-1970 роках на базі школи під його
керівництвом проводився широкий педагогічний
експеримент, спрямований на гуманізацію навчальновиховного процесу та усебічний розвиток особистості
дитини.

Другого вересня 1970 року назавжди відійшов у
вічність директор школи, який віддав їй 22 найкращі
роки свого життя.

У зколi творитися лйдина
В.О.Сухомлинсикий

Школа стає справжнім
осередком
культури лише тоді, коли в ній панують 4
культи:
 культ Батьківщини,
 культ людини,
 культ книги,
 культ рідного слова.

В.О.Сухомлинсикий

Педагогiжний колектив – ее
творжа спiвдружнiсти однодумеiв
В.О.Сухомлинсикий
У школі працює 39 педагогів:
2 заслужені вчителі України;
5 вчителів-методистів;
7 старших учителів;
10 нагороджені знаком «Відмінник освіти України»;
16 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію
7 вчителів – І категорії
5 вчителів – ІІ категорії
12 вчителів – спеціалісти.
19 педагогів – переможці районного конкурсу „ Учитель
року”, 2 лауреати та 2 переможці обласного, 2 вчителі є
лауреатами обласної премії та 5 – лауреати районної
премії імені В.О.Сухомлинського.
Школа – лауреат конкурсу «100 кращих шкіл
України» у номінації «Школа шкіл».
Досвід роботи сучасної школи висвітлено у книгах:
«Павлиська школа сьогодні», «Енциклопедія педагогічної
освіти України».

…дитина бажити навколизнiй свiт
В.О.Сухомлинсикий

Видатний педагог особливу увагу приділяв
проведенню уроків мислення. Він писав: “Уроки серед
природи – це подорожі до джерел живої думки, під час
яких учні самостійно читають «сторінки найчудеснішої
в світі книги – книги природи ”.
Вчителі початкових класів, як і радив великий
Добротворець, в різні пори року організовують цікаві
для учнів уроки мислення серед природи.

Назі традиеії

Свято квітів

Свято казки

Свято урожаю

Тиждень весняного саду

Свято книги

У природи немає дитини
безталанної, ні на що нездатної
В.О.Сухомлинсикий
Предметом особливої уваги всього педагогічного
колективу Павлиської школи була і залишається
індивідуальна робота з учнями, які мають особливі
здібності та нахили. Діти беруть активну участь в
найрізноманітніших проектах, інтелектуальних конкурсах,
олімпіадах різних рівнів, виявляють свої творчі здібності
та високий рівень підготовки.
Іванов Ярослав зайняв І місце в ІІ
(обласному)
етапі
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт у секції
«Історичне краєзнавство» та ІІІ місце у
Всеукраїнському конкурсі.
Шевченко Руслан зайняв ІІІ місце у ІІ
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів –
членів МАН України у секції наукового
відділення математики.
Кужильська Ангеліна – переможець
районного етапу щорічного конкурсу
«Найкращий відгук на сучасну дитячу
прозу» та срібний призер обласного
конкурсу.

Педагоги школи докладають значних зусиль для того,
щоб відкрити в кожній дитині справжнього майстратворця. Переконливим доказом цього є робота з
обдарованими учнями майстра спорту Терещенка О.П.,
який керує дитячим фізкультурно-спортивним клубом
«Сайфа». За 10 років він підготував 6 чемпіонів України,
бронзову призерку чемпіонату Європи, 19 чемпіонів
Кіровоградської області, 4 чемпіони Одеської області, 3
чемпіони Черкаської області та більше 20 призерів
різноманітних регіональних змагань.

Єлістратова Дарина,
срібний призер
чемпіонату Європи,
2012 р.

Кравченко Михайло,
переможець відкритого
чемпіонату в Одеській
області, 2013 р.

Скорик Тарас,
чемпіон України,
2012р., 2013 р.

Ними гордитися зкола

Сухомлинська О.В.,
академік НАПН
України, доктор
педагогічних наук,
професор

Риндак В.Г.,
директор
Оренбурзького
науково-освітнього
центру, професор

Борисенко В.М.,
академік СанктПетербурзької
Медико-інженерної
академії

За останні десять років школу закінчили
364 учні. З них - 43 учні нагороджені золотою
медаллю «За особливі досягнення у навчанні»,
31 – срібною медаллю «За досягнення у
навчанні».

…Незримi нитожки, що об’єднуйти серея
В.О.Сухомлинсикий
Педагогічний колектив школи тісно співпрацює з
АПН України, Українською асоціацією імені Василя
Сухомлинського,
ДНПБ
ім.В.О.Сухомлинського,
КОІППО імені Василя Сухомлинського, педагогічними
університетами.

Полтавський державний
педагогічний університет
імені В.Г.Короленка

Харківський
національний
університет
ім.В.Н.Каразіна

Олександрійський
педагогічний коледж
ім.В.О.Сухомлинського

Кіровоградський
державний
педагогічний університет
ім. В.Винниченка

Павлиська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
ім.В.О.Сухомлинського

Кременчуцький
педагогічний коледж
ім.А.Макаренка

Уманський державний
педагогічний університет
ім. Павла Тичини

Миколаївський
національний університет
імені В.О.Сухомлинського

Херсонський
державний
університет

Укладено Угоди про партнерські зв'язки школи з:
 Головним управлінням освіти і науки Київської
МДА;
 експериментальними школами, які носять ім’я
В.О.Сухомлинського в містах Хуаші та Пуянь, КНР;
 Фенсянською
експериментальною
середньою
школою в м.Уси, КНР.

План – схема шкільної садиби

1. Центральне приміщення школи, музей В.О.Сухомлинського.
2. Приміщення початкових класів.
3. Спортивний зал №2, кабінети хімії, української мови, світової
літератури.
4. Бібліотека, кабінети математики, англійської мови.
5. Шкільні майстерні, кімната виховної роботи.
6. Кабінети математики, англійської мови, музики.
7. Школа естетичного виховання.
8. Теплиця.
9. Зелений клас.
10. Їдальня.
11. Побутове приміщення.
12. Місце проведення загальношкільних лінійок.
13. Побутове приміщення.
Наша адреса:
с.Павлиш, вул. В.О.Сухомлинського, 4
Онуфріївський район, Кіровоградська область,
тел. (05238) 22-356, 22-179,
e-mail: suhomschool@ukr.net

