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У  школі  створюються  усі  умови  для  розвитку  таланту  та  творчої

індивідуальності  кожного  учня,  а  створюють  їх  справжні  майстри  своєї

справи:  педагогічний

колектив,  який  налічує  36

вчителів,  серед  них  31

вчитель – із вищою освітою, а

4  –  із  неповною  вищою.

Модель  Білобожницької

школи  можна  назвати

«школою, в якій працюють

професіонали», оскільки  за

останні  5  років  свою

кваліфікацію  підвищили  19  вчителів,  два  вчителя  мають  звання  вчитель-

методист та чотири – старший вчитель. Вчителі школи є призерами обласних

та  учасниками  Всеукраїнських  конкурсів  «Вчитель  року»,  «Кращий

заступник директора школи з виховної роботи», «100 кращих керівників шкіл

України».

Якісний склад педагогічного колективу демонструють діаграми:

 



Педагоги  школи  постійно  працюють  над  підвищенням  свого

професійного рівня. В школі створені методичні комісії вчителів початкових

класів,  української  мови  та  літератури,  вчителів  математики,  класних

керівників. На базі школи з 2006 року почав діяти освітній округ.

Щороку  проводяться  тижні  молодого  вчителя,  педагогічної

майстерності.  Традиційними  стали  творчі  звіти  вчителів,  захист

кваліфікаційних категорій.

Окремі  вчителі  школи  є  членами  обласної  школи  передового

педагогічного  досвіду:  вчитель  інформатики  Шевчук  О.В.  –  з  2003  року,

вчитель зарубіжної літератури Гриньків О.В. – з 2005 року. Вчитель історії

Швалюк Л.Б. – тренер програми «Практичне право» міжнародного проекту

правової освіти з 2002 року викладає у 8-х класах курс «Практичне право».

Вчитель  географії  Юлик  О.Ю.  реалізує  у  9  та  10  класах  курс  «Ділова

активність»,  розроблений  авторським  колективом  вчителів  пілотних  шкіл

Жовківського  району  Львівської  області  та  м.  Львова  за  участю  фундації

розвитку  малого  та  середнього  бізнесу  Даремського  університету  (Велика

Британія).  Вчитель  інформатики Шевчук  О.В.  була  учасником цілого ряду

міжнародних  наукових  конференцій  з  актуальних  питань  математики  та

педагогіки,  є  обласним  тренером  програми  «Intel®.  Навчання  для

майбутнього» та з червня 2006 року – експертом цієї програми в Україні. 



Створює  можливість  для  підвищення  педагогічної  майстерності

вчителів  вміле  керівництво  навчально-виховним  процесом  в  особі

адміністрації та керівників методичних комісій. 

Школа  у  2006  році  стала  лауреатом  Всеукраїнського  конкурсу  «100

кращих шкіл України», у 2007 році  - лауреатом обласного конкурсу на кращу

модель сільської школи, з 2008 року – учасник проекту «Школа майбутнього»


