ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ
1. Славутицька
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
№3
Славутицької міської ради Київської області.
2. Проектна потужність: 1266 учнів, 33 класи.
3. Основні функції – загальна середня освіта.
4. Освітні послуги:
 Державний стандарт освіти
 Допрофільне навчання (поглиблене вивчення предметів)
 Профільне навчання
 Індивідуальне навчання для дітей з особливими освітніми потребами
5. Додаткові освітні послуги не надаються.
6. Умови доступу для осіб з особливими освітніми потребами –
обладнаний пандус, вільний доступ до І поверху.
7. Досягнення: Грамота міського голови за зайняте ІІІ місце серед
навчальних закладів у конкурсі «Збереження навколишнього середовища,
озеленення, благоустрій» (2014 рік); Почесний диплом від видавництва
«Плеяда» за узагальнення та популяризацію педагогічного досвіду (2014 рік);
сертифікат на суму 100 000 грн. для реалізації проекту «Створення програми
«Сучасна шкільна медіа-система як механізм ефективного самоуправління та
якісної освіти в школі» за перемогу у відкритому конкурсі на отримання
грантів міського голови Славутича (2016 рік).
8. Відкриття школи: Народження міста Славутича пов’язане з
глобальною катастрофою людства – аварією на ЧАЕС. Нове місто
потребувало розвитку інфраструктури, дитячих садочків, шкіл. Рішення про
будівництво навчальних закладів (шкіл) у місті Славутич Київської області
було прийнято на вищому рівні, а саме, ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР №
1179 від 02 жовтня 1986 року та Радою Міністрів УРСР № 614-р від 29
жовтня 1986 року про виділення земельної ділянки. Генеральний підрядчик
трест «Славутич-атоменергобуд» та субпідрядні організації ГЕМ, ЮТЕМ,
ЮМЕМ та МК-92 розпочали будівництво. Будівельно-монтажні роботи були
проведені в строк: початок - березень 1988 року, закінчені у серпні 1990
року. 29 жовтня 1990 року державною комісією був підписаний акт про
прийняття в експлуатацію споруди. 14 квітня 1991 року виконавчим
комітетом Славутицької міської ради було видане реєстраційне свідоцтво за
№ 23 про державну реєстрацію установи як юридичної особи. У стіни власної
школи учні й педагоги зайшли 1 вересня 1990 року. Хоча перші учні школи
№ 3 ще у 1989 році розпочали навчання на базі школи № 2 у другу зміну. У
1996 році школа отримала першу ліцензію за № 100040, яка
засвідчує право на проведення освітньої діяльності за
рівнем повної загальної середньої освіти терміном на 10
років.
9. Логотип:

10.Фото школи:

