
                                               Інформаційна довідка                                                                                  

про діяльність Грушівської загальноосітньої  школи І-ІІІ ступенів   

                 Грушівської сільської ради Дніпропетровської області 

 

Скорочена назва: Грушівська ЗШ І-ІІІ ст.                                                                                                        

Код ЄДРПОУ:20291979                                                                                                            

Тип закладу: середня загальноосвітня школа                                                               

Ступінь: І-ІІІ                                                                                                                       

Форма власності: комунальна. Грушівська загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів  знаходиться в комунальній власності Грушівської сільської 

ради Дніпропетровської області.                                                                                                       
Тип місцевості: сільська.                                                                                                       

Адреса: вул. Садова, 22, с. Грушівка, Апостолівський район, 

Дніпропетровська область,53850.                                                                                  

Телефони: (05656)57-3-78 , (096)2573878                                                                                                                       

E-mail: lenschool1-3@ukr.net                                                                                          

Офіційний веб-сайт: len-school.at.ua                                                                               

Директор: Юртаєва Галина Романівна.                                                                                   

Рік створення закладу:1954.                                                                                           

Профіль навчання: універсальний.                                                                                     

Мова навчання: українська.                                                                                                                              

Грушівська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів з вивченням предметів за 

універсальним профілем у школі ІІІ ступеня та вивченням двох іноземних 

мов в 5-10  класах з  українською мовою навчання  працює за 5 денним 

робочим тижнем. 

Вакансій  на 2017-2018 навчальний рік немає.                                                                      

Педагогічний  колектив  налічує 35 осіб.                                                                                         

З  них  вищу   освіту  мають - 31                                                                   

середню  спеціальну - 4                                 

спеціалістів  вищої  категорії -17                                                                                                 

І  категорії - 7                                    

ІІ  категорії - 2                                           

спеціалісти - 5                                

без  категорії - 4           

Вчителів – методистів -5         

Старших  учителів - 5           

Навчальні  заняття  організовуються  за  семестровою  системою:                                                                                                                                              

 І семестр – з 01 вересня по  24 грудня 2017 року,                                                                                                                                                                                          

ІІ  семестр – з 10 січня  2018 року  по 25 травня 2018 року.                                                                                                                                                                

Впродовж  навчального  року для учнів проводяться  канікули:                                                 

- осінні  з 30 жовтня 2017 року по 05 листопада 2017 року  ;                                                                                                             

- зимові з 25 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року;                                                                                                                                                        

- весняні  з 26 березня 2018 року по 01 квітня  2018 року.                          

Навчальні заняття розпочинаються :                                                                                        

для 1-4 класів о 8.00 і закінчуються о 12.20;                                                                               



для 5-11 класів о 8.30 і закінчуються о 15.00;                                                                       

Групи продовженого дня ( дві різновікові групи) працюють з 11.30 год.  до 

17.30 год.                                                                                                                                          

Ліцензований обсяг закладу: 450 учнів. Фактично в школі навчається 324 

учні.                                                                                                                                       

               Мережа класів і контингент учнів станом на 01.02.2018р.: 

Контингент                                                         2017-2018 навчальний рік 

кількість 

класів  

кількість 

учнів 

      із загальної кількості 

дітей-сиріт на 

повному 

державному 

утриманні  

дітей під опікою 

         1  клас       2 33   

         2 клас       2 42   1 

         3 клас       2 33   

         4 клас       2 34   

Разом  1-4        8 142   

         5 клас        2 43  1 

         6 клас       1 33   

         7 клас       1 24   

         8 клас       2 25   

         9 клас       1 37  1 

Разом  5-9       7 162   

         10 клас       1 12   

         11 клас       1 8   

Разом 10-11       2 20   

всього   17 324  3 

Прийом дітей до першого класу відбувається на безконкурсній основі. 

Можливість успішно навчатись за обраною програмою забезпечується 

створенням відповідних навчально-виховних умов для всіх дітей, які є 

учнями школи.                                                                                                                  

Умови доступності якості освіти для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами.                                                                                                                                         

           На виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» в  закладі створені умови доступності дітям з 

особливими потребами, які можуть самостійно пересуватися. 

          Організовано навчання дітей за індивідуальною формою навчання:                                                                                                                                                           

- для учнів 1- 4 класів ( 3 особи) за програмою із затримкою психічного 

розвитку;                                                                                                                                          

- для учня 9 класу за програмою загальноосвітньої школи.                                                 

Школа забезпечує доступність навчальних приміщень для дітей з 

особливими потребами, зокрема безперешкодний доступ до будівлі корпусу 

№1, перший поверх.  Облаштовано пандус:                                                                                                                                             

довжина пандуса – 3,55 м.                                                                                                       

ширина – 1,25м.                                                                                                                             

висота – 60 см.                                                                                                                             



нахил– 1:5.                                                                                                                             

Кнопка виклику знаходиться на висоті 0,90 м над рівнем підлоги. 

 

Директор                                                                  Г.Р. Юртаєва 


