З 3 квітня 2017 року
оголошується набір у 1-й клас
Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 28
дітей яким, як правило,
на 1 вересня 2017 року
виповниться 6 років
(не молодше 5 років 8 місяців).

1. Свідоцтво про
(оригінал та копія).

народження

дитини

2. Медична картка дитини встановленого
зразка (026-У).
3. Заява на ім’я директора школи.

Відповідно до розпорядження міського голови
від 22.04.2014 року №298-р «Про закріплення за
загальноосвітніми закладами територій обслуговування для
забезпечення обліку дітей і підлітків шкільного віку» до
території обслуговування
Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28
належать вулиці :

1.
2.
3.
4.
5.

Волинської дивізії.
Андрія Мельника.
Степова .
Крейдяна.
Провулок Шпанівський.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

ПРОВОДИТЬСЯ :
Понеділок : з 10 до 16
00

Вівторок : з 1000 до 1600
Середа : з 1000 до 1600
Четвер : з 1000 до 1600

00

З 29 травня по 09 червня 2017 року
(щодня, окрім вихідних)
з 1000 до 1200
у школі проходитимуть підготовчі курси для майбутніх
першокласників : «Казкотерапія».
Перелік необхідного приладдя
для занять:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кулькова ручка.
Простий олівець.
Кольорові олівці .
Зошит в клітинку.
Зошит в косу лінійку.
Альбом для малювання.
Пластилін.
Дощечка для ліплення.

Пам’ятка для батьків майбутнього першокласника
Правило 1
Ніколи не відправляйте дитину одночасно в перший клас і якусь секцію або гурток. Сам початок
шкільного життя вважається важким стресом для дітей. Якщо маля не зможе гуляти, відпочивати, робити
уроки без поспіху, у нього можуть виникнути проблеми зі здоров’ям, невроз. Тому, якщо заняття музикою та
спортом здаються необхідною частиною виховання, почніть водити дитину у ці гуртки за рік до початку
навчання або із другого класу.

Правило 2
Пам’ятайте, що дитина може концентрувати увагу не більш як на 10-15 хв. Тому, коли ви з нею будете
робити уроки, кожні 10-15 хвилин необхідно перериватися й обов’язково давати дитині фізичну розрядку.
Можете просто попросити пострибати на місці 10 разів, побігати або потанцювати під музику кілька хвилин.
Почати виконання домашніх завдань краще з письма.
Можна чергувати письмові завдання з усними. Загальна тривалість занять не має перевищувати однієї
години.

Правило З
Комп’ютер, телевізор і будь-які заняття, що вимагають значного зорового навантаження, мають тривати
не більше години на день - так вважають лікарі-офтальмологи й невропатологи в усіх країнах світу.

Правило 4
Протягом першого року навчання ваша дитина потребує підтримки. Вона не тільки формує стосунки з
однокласниками й учителями, але й уперше розуміє, що з нею самою хтось хоче дружити, а хтось — ні. Саме
у цей час у маляти складається свій власний погляд на себе. І якщо ви хочете, щоб із нього виросла спокійна і
впевнена у собі людина, - обов’язково хваліть! Підтримуйте, не сваріть за неакуратні записи у зошиті. Усе це
- дрібниці порівняно з тим, що від нескінченних докорів і покарань ваша дитина не буде вірити у себе.

Рекомендований перелік шкільного приладдя для першокласників:
1. Шкільна форма (діловий костюм чорного
кольору).
2. Спортивна форма: спортивний костюм,
темні шорти, біла майка (для хлопчиків),
біля футболка (для дівчаток), білі
шкарпетки, спортивне взуття з білою
підошвою та із шнурівками.
3. Зошити:
- в косу лінію з двома допоміжними
лініями – 10 шт.
- в клітинку – 10 шт.
4. Ручка кулькова (заряд фіолетового
кольору).
5. Олівець простий.
6. Лінійка.
7. Обкладинки для зошитів – 10 шт.
8. Обкладинки для підручників.
9. Кольорові олівці.
10.
Фломастери.

11.
Гуаш.
12.
Гумка.
13.
Пенал.
14.
Крейди воскові.
15.
Пластилін.
16.
Стеки.
17.
Дощечка для ліплення.
18.
Пензлики (різні).
19.
Кольоровий папір і картон (різного
формату).
20.
Клей ПВА.
21.
Ножиці.
22.
Альбом для малювання.
23.
Папка для зошитів.
24.
Нотний зошит.
25.
Змінне взуття.
26.
Конструктор.
27.
Лічильні палички.
28.
Ранець (якщо потрібен)

