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Якими рисами характеру та якими діловими якостями повинен 

володіти староста класу? Чи це повинна бути "людина" класного 

керівника, чи дійсно, представник класу? 5 вересня представники 

шкільного самоврядування визначили ці критерії. Самостійно! Без 

вчителів! Тільки самі учні!  

 У вівторок, 6 вересня, у 5-11 класах пройшли вибори класного 

активу. Під час виборів у класах були присутні члени учнівського 

самоврядування: Анна Мєшкова, Дарина Марченко, Єва Ткаченко, 

Анна Грекова, Іванна Ткаченко, Анастасія Тевосян, Еліза Бартош, Катерина Шутко, 

які познайомили кандидатів на посаду старости з критеріями «Яким має бути 

староста?». Ці критерії були розроблені учнівським 

самоврядуванням напередодні виборів. Дуже цікаво було 

спостерігати за зосередженими обличчями виборців та 

роботою комісії, що підраховувала голоси.  

Таким чином, було обрано актив класу та визначено 

делегатів, які будуть брати участь у роботі шкільної 

конференції. 

                                

 У рамках Всеукраїнської програми «Демократична школа» У школах-учасницях 

Всеукраїнської програми «Демократична школа» активно впроваджуються зміни 

задля поглиблення демократичної культури. Наша школа активно  розпочала 

реалізацію плану дій для демократичних змін в проекті «Демократична школа».  

Два дні промайнули непомітно! У рамках проекту "Демократична школа" ми 

працювали продуктивно. У п'ятницю ми провели учнівську конференцію, де обрали 

голів комісій,заслухали звіт президента школи. Головне - діти демократичним 

шляхом визначили правила поведінки в школі. Рада самоврядування школи їх 

доопрацює та ознайомить учнів 5-11 класів. А в суботу творчо та плідно працювали 

вчителі та адміністрація школи. Маленькими кроками ми рухаємось до мети - 

створення ДЕМОКРАТИЧНОЇ ШКОЛИ! 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

В рамках «Олімпійського тижня» в нашій школі було 

проведено спортивне свято. 

Фізична культура і спорт є запорукою здорової нації. Кожен 

рік у вересні ми відзначаємо день фізичної культури і спорту – 

свято сили, краси, здоров’я, гармонії. Бадьорого настрою та 

впевненості в майбутнє кожного громадянина нашої держави. 

День фізичної культури і спорту 

своїм може вважати кожен з нас. Це 

свято покликано сприяти 

відродженню масового фізкультурного руху, ствердженню 

здорового способу життя, згуртування усіх, кого зігріває 

спортивний азарт. Боротьба у всіх видах була дуже 

напруженою, особливо у перетягуванні канату, де з самого 

початку змагання фаворита визначити було надзвичайно важко. 

Під час кожної сутички учасники змагання буквально 

викладали останні сили, аби вирвати жадану перемогу.  

Також  у рамках "Олімпійського тижня", в нашій школі був 

проведений турнір з волейболу серед команди вчителів та учнів. 

Як і варто було очікувати, команда вчителів у складі 

Костюченко А.А. (вч. фізкультури), Литвиненко Е.В. (вч. 

фізкультури), Шликова С.М. (вч. інформатики), та Рябухи А.П. 

(директора школи) перемогла команду учнів. Наставники вкотре 

довели дітям, що займатись спортом необхідно завжди, не 

звертаючи увагу на вік, стать, посаду. 

Особливо порадувала велика кількість вболівальників: 

вчителів та старшокласників, які підтримували обидві команди. 

Всі учасники свята залишились задоволеними! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 вересня в школі були проведені загальношкільні батьківські 

збори. Розглядались питання роботи школи, структури 

навчального року, харчування дітей, профілактика травматизму. 

Велика роль в школі приділяється і позашкіллю, тому на збори 

був запрошений народний майстер Ігор Білевич, який 

запропонував свої послуги дітям навчального закладу. Великий 

інтерес викликала доповідь викладача психології Ільїної Н.М., 

яка розповіла про шкільні конфлікти. З батьками 

обговорювалась і шкільна форма. Це рішення буде оголошено на 

учнівській конференції. За прикладом дітей, в класах відбулись 

демократичні вибори голів батьківських комітетів. 



 
 

22 вересня — День партизанської слави України. Він був заснований у зв'язку зі 

святкуванням 60-ї річниці існування підпільно-партизанського руху в Україні. Цей 

ювілей відзначали 22 вересня 2001 року. Президентським указом від 30 жовтня 2001 

року День партизанської слави України був призначений офіційним державним 

святом.  

 День партизанської слави України покликаний висловити всенародну повагу до 

всіх захисників Батьківщини, які в роки Великої Вітчизняної війни боролися за 

свободу і мир в глибокому тилу. Партизани нерідко працювали в оточенні ворожих 

військ, при цьому не шкодуючи власного життя і не знаючи страху.  

 У період Великої Вітчизняної війни налічувалося близько 6200 партизанських 

угруповань та загонів. У них служили майже мільйон солдат. Ці невидимі війська, 

як й інші підрозділи Червоної Армії, понесли великі людські втрати під час 

боротьби з гітлерівським військом. Але внесок партизанських формувань в загальну 

перемогу людства над фашизмом просто неоціненний. І День партизанської слави 

України — лише мала частина того, що може зробити сучасне покоління для людей, 

які колись належали до партизанських загонів. 

    Відзначення цього свята є державним визнанням неоціненного внеску народних 

месників у велику Перемогу над фашизмом, відновленням історичної 

справедливості щодо масової участі українського народу у визвольній боротьбі 

проти гітлерівської навали. Найважчі та найжорстокіші випробування випали на 

долю нашого народу у роки Другої світової війни. Мільйони українців, пройшли 

крізь це пекло і не скорилися. З почуттям безмежної подяки й любові ми віддаємо 

данину поваги ветеранам антифашистського опору: колишнім підпільникам і 

партизанам, захисникам і визволителям рідної землі – усім, кого ми з гордістю 

називаємо народними месниками. 

Напередодні свята вонтерський загін 9-А класу провів операції по 

приприбиранню памятників  Партизанам Глухівщини, могил командира 

партизанського загону Кульбаки П.Л.,  начальника штабу партизанського загону 

Лисиці І.Є., героїв Радянського Союза Жужоми М.І. та Баришева М..Г. Баришева 

Ми пам'ятаємо! 

  У цей день учні  школи поклали квіти до пам'ятника Партизанам Глухівщини та 

взяли участь у міському фестивалі патріотичної пісні «Пісні опалені війною». 

Лауреатами фестивалю стали Овчаренко Мілана(3-А клас) та Мєшкова Анна(11 

клас). У всіх класах школи були проведені виховні години присвячені «Дню 

партизанської слави». 

Низько вклоняємося вам, дорогі ветерани, і висловлюємо щиру подяку за ваш 

подвиг і перемогу, за розуміння й батьківську підтримку в побудові незалежної 

України. Здоров'я, щастя, добра й благополуччя вам і вашим родинам! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Саме під таким гаслом 25 вересня 2016 року пройшла зустріч в місті Кременець 

групи старшокласників нашої школи  та Кременецької загальноосвітньої школи I-

IIIступенів №3 Кременецької міської ради Тернопільської області. Дружня 

обстановка сприяла відвертій розмові. Директор Кременецької загальноосвітньої 

школи I-IIIступенів №3 Ковальчук Володимир Васильович познайомив учнів зі 

своєю школою, учителями та учнями. Учитель української мови і літератури нашої 

школи Кисленко Леся Михайлівна розповіла про наш край, місто, школу. Гучними 

піснями та танцями учні намагалися довести, що Північ і Захід єднає одне - любов 

до України. Своєю піснею "Соловейко" Тевосян Анастасія довела присутнім, що в 

будь-які хвилини ми нероздільні. 

Господарі пригостили наших старшокласників солодощами та теплим чаєм. Але 

ще тепліше було від дружньої розмови та нових знайомств. 

Сподіваємося, що ця хвиля єдності, завдяки якій стався неймовірний вибух 

патріотичності, стане краплинкою в незламності та неділимості нашої країни, адже 

сила народу в його єдності. Лише тоді, коли ми разом–ми є великою, непереможною 

нацією – українцями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітній День миру відзначається 21 вересня. В цей 

час ООН прагне привернути увагу людей до військових 

конфліктів і до того, як погано вони впливають на 

людське життя. Однією з головних задач цього дня є 

повне припинення військових дій, хоча б на один день, 

день миру. 

Напередодні Всесвітнього Дня миру учні 3-Б класу 

провели акцію "Ми - за мир!" У заході взяли участь учасники Глухівської 

громадської організації учасників АТО. Учні писали на паперових голубах 

побажання миру і злагоди в країні, декламували вірші. Маленькі патріоти розчулили 

присутніх щирістю своїх побажань. Наприкінці заходу бійці щиро подякували дітям 

за підтримку, яка для них дуже важлива. 

 

 

 

 

 


