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батьківського активу,

педагогів та
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Порядок   денний:



Як заохочувати дітей до навчання:
• Найпростіший і відомий метод схвалення - елементарна похвала          

словами. Батьки підтримують дитину і хвалять її за хорошу 

поведінку або вчинки.

• Для маленьких дітей дієвим методом буде ласка, погладжування

по голові, обійми і поцілунки. Іноді цей метод працює краще, ніж 

словесне схвалення.

• Домогтися від дитини певного вчинку допоможуть спільні 

розваги та ігри.

• Дітей старшого віку заохочують зняттям деяких заборон, а також 

дозволом на те, що раніше було заборонено. 

• Винагорода солодощами або іграшками можуть мотивувати дітей 

на хороші вчинки. Але цей метод потрібно використовувати 

обережно



Рекомендації  батькам щодо дистанційного 

навчання

• Встановлюйте  режим дня, графік роботи дитини

• Контролюйте виконання завдань

• Підтримуйте мотивацію до навчання

• Організуйте робоче місце учня

• Забезпечте дитину комп’ютером з камерою та 
мікрофоном, добрим інтернетом

• Чергуйте навчання з відпочинком і дозвіллям

• Подбайте про щоденну фізичну активність

• Налагоджуйте з дитиною теплі емоційні стосунки

Бажаємо успіхів!



Як вакцинувати дітей віком 12+ проти COVID-19

• В Україні діти від 12 років можуть щепитися від 
COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за 
умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних 
щеплень (згідно з наказом МОЗ № 595 від 
16.09.2011).

• Вакцинація дітей та підлітків відбувається:

• для дітей 12 - 13 років – за згодою батьків, відповідно 
до статті 43 Основ законодавства про охорону 
здоров’я

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11


Збереження психологічної рівноваги дітей

• Паніка - це результат необізнаності, низької підготовки 

людей до дій у надзвичайних ситуаціях, відсутність 

психологічного загартування.

• Щоб попередити паніку, необхідно з самого початку 

надавати правдиву інформацію про надзвичайну ситуацію, 

про рятувальні роботи та ліквідацію наслідків лиха.



Виготовлення картки “Леокарт”
• Сканована копія 1, 2, 10, 11 сторінок паспорта громадянина України 

або сканована копія ID-картка з додатком представника Заявника 
(батька/матері).

• Сканована копія свідоцтво про народження дитини (Заявника), у разі 
наявності паспорта громадянина України- сканована копія ID-картки 
з додатком Заявника. 

• Сканована копія індивідуального податкового номеру (ІПН / 
РНОКПП) представника Заявника.(крім осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовились від податкового номеру).

• Сканована копія документу, що підтверджує право на пільгу Заявника 
(учнівський квиток або довідка з навчального закладу).

• Актуальне кольорове фото форматом 3х4, зроблено не пізніше як за 
6-ь місяців до дати подання заяви.

• Сканована копія чеку про оплату вартості персоналізованої 
транспортної карти «ЛеоКарт».

• Документ, що підтверджує статус пільговика, у випадку права на 
пільгу згідно з Додатком 1 рішення виконавчого комітету Львівської 
міської ради від 19.11.2021 № 1009



Участь в обласному 

конкурсі 

мікропроєктів -

реальний шанс 

отримати ще один 

спортзал!



2019 рік
Мікропроєкт

- кабінети інформаційних технологій обладнані сучасними 
комп’ютерами
(13 шт.)
- 9 навчальних кабінетів обладнані мультимедійними 
проекторами та екранами

Проєкт повністю реалізований

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування для ліцею №75 



Встановлено сучасні системи вентиляції для їдальні та харчоблоку
Встановлено промислову лінію підігріву та роздачі їжі





2022 рік
Мікропроєкт

Капітальний ремонт окремостоячого приміщення для 
створення спортивного комплексу у 
ліцеї №75 імені Лесі Українки ЛМР





Як було: Такий вестибюль 

маємо зараз:



Дякуємо за 
увагу!


