НВК «Братківський ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ»

Кожна школа має свою історію, біографію, долю. Історія розвитку освіти села
Братківці бере свій початок ще з 1857 року, коли було засновано школу. На той час
це була однокласна школа з польською мовою навчання.
З 1909 по 1960 рік школа змінювала свою назву від однокласної до
восьмирічної, а з 1 серпня 1991 року Братківську восьмирічну школу реорганізовано
у середню, і вона перейшла у новозбудоване приміщення, яке є частиною
соціально-культурного центру села.
За всю свою історію свого існування Братківська школа випустила понад тисячу
учнів, серед яких є учителі, юристи, інженери, агрономи, лікарі, працівники торгівлі,
економісти, працівники сфер обслуговування.
З червня 2011 року школа почала функціонувати як Навчально-виховний
комплекс ,,Братківський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад”. Сьогодні у школі налічується 148 учнів, які мають
змогу навчатись за універсальним профілем, а підготовчу групу дошкільного
навчального закладу відвідують 24 дітей – мешканців села. Директором НВК
«Братківський ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ» є Волошин Ярослав Миколайович, умілий
організатор, творчий педагог, вчитель математики, спеціаліст вищої категорії.
Колектив школи працює за правилом: навчальний процес має давати не
тільки якісні знання, формувати вміння, а й розвивати природні здібності кожної
юної особи, збагачувати її індивідуальний досвід, формувати моральну свідомість,
виховувати почуття поваги до традицій та звичаїв свого народу, краю, села.

У навчально-виховному комплексі працює 28 педагогічних працівників, 25 з
них – з вищою освітою, 3 з середньою спеціальною.
За результатами атестації
15 педагогічним працівникам встановлено
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Педагогам, які
запроваджують у навчально-виховний процес найефективніші форми і методи
роботи,
мають власні методичні розробки, присвоєно педагогічне звання
,,вчитель-методист”. Це Балабанська Віра Михайлівна – вчитель англійської мови і
Ріжко Оксана Михайлівна – вчитель математики.
За плідну і творчу роботу у навчанні і вихованні учнів вчителям: Мадилюс
Марії Михайлівні – вчителю української мови, Михайлишин Лідії Степанівні –
вчителю історії, Чорній Галині Степанівні – вчителю фізики, Романовій Лілії
Володимирівні – вчителю хімії та біології, Балабанській Ганні Василівні – вчителю
початкових класів присвоєно педагогічне звання ,,старший вчитель”. А Мадилюс
М.М. та Ріжко О.М. нагороджені знаком ,,Відмінник освіти України”.
Педагогічний колектив школи працює над методичною проблемою
,,Особистісно-орієнтований підхід до розвитку творчих та індивідуальних
здібностей учнів”.
У 2011 році школа відзначила своє 20-тиріччя як середньої загальноосвітньої
школи. Педагогам нашого закладу є чим пишатися: багато здобутків, перемог за
плечима. Із 325 випускників середньої школи 36 закінчили школу із золотою
медаллю, 7 – зі срібною.
Шкільна цільова програма передбачає організацію роботи з обдарованими і
здібними дітьми через роботу творчих груп, заохочення їх до роботи в гуртках,
факультативах, участі у різноманітних творчих конкурсах різного рівня,
узагальнення і пропагування досвіду роботи з обдарованими і здібними учнями.
З метою вироблення у вихованців навичок громадянської активності та
соціальної відповідальності у навчальному закладі створено умови для реалізації
творчого потенціалу та організаторських здібностей, активної участі у практичній
громадській діяльності, у шкільному та позашкільному просторі
У школі організоване однозмінне навчання, працює шкільна їдальня з гарячим
харчуванням на 70 посадових місць, спортивний зал, спортивний майданчик,
шкільна бібліотека, клас інформаційних технологій, ігровий майданчик.

Учні школи беуть участь у предметних олімпіадах, на яких показують добрі
результати, займають призові місця. Ученицею – легендою школи стала випускниця
2011 року – Чайка Маріанна, яка зайняла шість перших місць районній олімпіаді у
2011 році. А у 2009 році (9 кл.) стала переможцем обласної олімпіади з української
мови та літератури і була ІУ на Всеукраїнській олімпіаді. У 2011 році школа посіла
друге місце в області за результатами ЗНО з української мови та літератури.
У школі працюють гуртки: літературно-драматичний, туристськокраєзнавчий, спортивний, правничий, музичний, гурток різьби по дереву, ,,Умілі
ручки”, гурток ,,Захист Вітчизни”.
Метою літературно-драматичного гуртка (керівник Огородник Н.О.) є
розвивати природні здібності дітей, активізувати їхню творчість. Члени драмгуртка
постійно беруть участь у загальношкільних заходах, святкуванні Днів писемності,
Тижнів рідної мови, Новорічному та Різдвяному дійствах, Шевченківському святі.
Вони є постійними учасниками районного конкурсу драмгуртків.
НВК ,,Братківський І-ІІІ ступенів ЗНЗ – ДНЗ” багатий ученицями – справжніми
майстринями робіт з бісеру. Вони є переможцями, призерами, дипломантами
обласних конкурсів ,,Таланти твої, Україно”. У школі постійно організовуються
виставки їхніх робіт, проводяться конкурси малюнків, майстрів пензля, членів студії
,,Палітра”, влаштовуються персональні виставки художників-початківців.
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