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Классный руководитель 2012 года
Семен МАКАРЕНКО

практической работе эффективно используют разнообразные формы и методы
воспитательной работы, инновационные воспитательные технологии популяризации педагогических находок
классных
руководителейноваторов
Согласно распоряжению Донецкой облгосадминистрации с 1 по 30 сентября этого года был проведен I общешкольный тур
всеукраинского
конкурса
«Классный руководитель
года».Заданиями конкурса
были:1. Усовершенствование
профессионального
мастерства учителя.

3. Создание информационно-образовательного
пространства по вопросам
работы классных руководителей.
Конкурс
вал
привлечению
внимания
органов

местной
власти,
местного самоуправления и общественности к вопросам
воспитательной работы.
По
результатам лучшей признана
воспитательная система работы классного руководителя 5го класса Дружиной
Людмилы Ивановны.

способство-

Состоялся
конкурс
детского рисунка
«Дети за чистую
энергию». По решению компетентного жюри победителями признаны:
1. Орловская Елизавета (2 класс), 2.
Орловская Ксения
(6 класс),
3.
Гармаш Михаил (7
класс).

2. Выявление опыта
лучших учителей-классных
руководителей, которые в

День Учителя 2012

Александр СУХОМЛИНСКИЙ

5 октября 2012 года в нашей школе, как и в других школах страны, прошел
праздник, посвященный Дню Учителя.
По распоряжению школьной администрации этот день был Днем самоуправления. Ученики старших классов
вместо учителей проводили уроки в
младших классах. По окончании уроков
состоялся праздничный концерт.
В концерте приняли участие ученики 4, 5,
6, 7, 10 и 11 классов. Дети читали стихи,
пели, играли на фортепиано, танцевали.
Все номера они посвящали своим дорогим учителям. В перерыве между выступлениями все учителя, а также
технические работники и работники столовой были награждены грамотами за добросовестный труд и высокий профессионализм.
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Тиждень правової освіти
Згідно з рішенням Костянтинівської районної міжвідомчої
координаційнометодичної
ради з правової освіти населення
(протокол №5
від
13.09.2012) , Наказу №420 від
27.09.2012 р відділу освіти Костянтинівської районної державної адміністрації,
річного плану виховної роботи Кіндратівської СЗОШ, Наказу № 86 «Про проведення Тижня правової освіти в Кіндратівській СЗОШ І-ІІІ ступенів» з метою
підвищення загального рівня правової
культури, подальшого вдосконалення
роботи у школі по комплексному підхо-

ду до викладання
предмету
правознавства, вдосконалення системи правової освіти населення, набуття учнями необхідного рівня
правових
знань,
сприяння самореалізації дітей та їх творчого розвитку в Кіндратівській спеціалізованій школі І-ІІІ
ступенів в період з
08.10.2012
по
14.10.2012 року був спланований та
проведений Тиждень правової освіти.
Під час проведення Тижня
були прийняті до відома План заходів
з проведення тижня права та проведені заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції,
бесіди, зустрічі за круглим столом,

«Молодой гвардии” - 70 лет
На
виконання Розпорядження Кабінету
міністрів України від 8 лютого 2012
року №87-р «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 70-річчя від дня створення підпільної молодіжної організації «Молода
Гвардія», листа Головного управління
освіти та науки від 05.07.2012 № 01/15
-1148, Наказу №367 від 06.09.2012
року відділу освіти Костянтинівської
районної державної адміністрації «Про
участь у заходах з підготовки та відзначення 70-річчя від дня створення
підпільної
молодіжної
організації
«Молода Гвардія» у навчальних закладах району у 2012-2013 навчальному
році, Наказу директора школи «Про
участь Кіндратівської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування у заходах з підготовки та відзначення 70-річчя від дня створення підпільної молодіжної організації «Молода
Гвардія» у 2012-2013 навчальному
році, на підставі річного Плану виховної роботи школи з метою вшанування
подвигу учасників боротьби з фашизмом у період Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років у лавах партизанського руху, увічнення світлої пам’яті полеглих, виховання у молодого покоління
почуття патріотизму, поваги до учасників війни з 01.09.2012 р по 28.09.2012
року в Кіндратівській спеціалізованій
школі І-ІІІ ступенів з поглибленим ви-

Гриць ЛИСОКОБИЛКО
конкурси, ігри, змагання), спрямовані на підвищення рівня правової
культури, поширення знань про
права і свободи людини та набуття навичок в їх застосуванні; активізована інформаційна та роз’яснювальна робота серед школярів
та батьків з питань правової освіти населення.
Підсумки
проведення
«Тижня правових знань» заслухані на засіданні при директорі школи та на засіданні шкільного методичного
об’єднанні
вчителівпредметників.
При проведенні заходів
були запрошені до участі представники громадськості та юридичних
служб, учителем правознавства
організований куток для консультацій учнів з ознайомлення з правами та обов’язками.

Зоя ПРАВДИНА

вченням інформатики та програмування запланований і проведений
комплекс наступних виховних заходів:
Зустрічі учнів з партизанами та
підпільниками – відбулося 11 зустрічей;
Покладання квітів к пам’ятнику
загиблим воїнам с.Кіндратівка та
покладання квітів до пам’ятника загиблим підпільникам молодіжної підпільної організації «Ленінська іскра»
м.Дружківка;
Організовані та проведені 26
тематичних уроків, 4 лекції, 2 вечора
пам’яті, 1 святковий концерт, 6 годин
спілкування. В шкільний бібліотеці
(завідувач – О.В.Хижняк) створена
тематична виставка, проведений
огляд тематичної літератури. В шкільному
краєзнавчому
музеї
(завідувач Л.І.Дружина) поповнена
тематична експозиція, присвячена
подіям, що відзначалися.
Інформація про хід виконання заходів щодо відзначення 70річчя від дня створення підпільної
молодіжної організації «Молода гвардія» систематизована і спрямована
до методичного кабінету відділу освіти Костянтинівської РДА

Сейчас находятся
силы, которые
пытаются переписать
историю, предателей
и других фашистских
прихвостней делают
героями. Молчать и не
молиться за истинных
героев - это великий
грех перед Богом

Том 1, выпуск 1
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Неделя профилактики табакокурения
Лэся ЗВАРЫЧУБ

На основании
Приказа №325 от 01.09.2012 г районного отдела образования с целью профилактики табакокурения среди учащихся
общеобразовательных школ, пропаганды здорового образа жизни и правильного реагирования на негативное влияние окружающего общества, а также
формирования навыков самоконтроля
в Кондратовской специализированной
школе 1-111 ступеней с 14.09 по 23.09
2012 года проведена НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ.

09 класс – в течение недели
по отдельному графику
Проведено общешкольное
родительское собрание с
участием работников отдела
по делам семьи и молодежи
Константиновской государственной районной администрации, районного врачанарколога, волонтеров

В течение недели проведены
следующие мероприятия и формы работы:
Беседы классных руководителей
о
вреде курения - 3-11 кл – проведено 14 бесед
Проведена лекция «Курить- здоровью
вредить!» с участием медперсонала
Кондратовской участковой амбулато-

рии 21.09
Проведено заседание дискуссионного
клуба школьников «Здоровье или
курение – твой выбор!» 14.09
Проведено 09 уроков здоровья с 1 по

Проведен конкурс на лучшие стихи, сочинения, рисунки на тему вреда табакокурения Проведен вечер
вопросов и ответов для старшеклассников 8-11 кл - 22. 09
Проведена пресс-конференция и
выставка стенных газет учащихся
1-11 классов - 17.09

Наказ про заборону використання мобільних телефонів
НАКАЗ
м. Київ
№ 420 від 24.05.2007
Про використання мобільних
телефонів під час навчального
процесу
На виконання рішення колегій
Міністерства освіти і науки
України,
Міністерства
внутрішніх
справ
України,
Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту від 27
квітня 2007 року та з метою
підвищення рівня організації
навчально-виховного процесу
НАКАЗУЮ:
1. Заборонити з 1 вересня
2007
року
використання
мобільних телефонів у загальноосвітніх
та
професійнотехнічних навчальних закладах
усіма учасниками навчальновиховного процесу під час проведення навчальних занять.
2. Міністрові освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і
науки обласних, Київської та
Севастопольської міських дер-

жавних адміністрацій, керівникам
вищих,
професійнотехнічних та загальноосвітніх
навчальних закладів за участю
учнівського,
студентського,
батьківського та інших органів
самоврядування
визначити
порядок користування мобільним зв'язком у навчальних закладах.
3. Відділу позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту
прав дитини (Рудковська Р.А.),
Українському
науковометодичному центру практичної психології та соціальної
роботи (Панок В.Г.) спільно із
Академією педагогічних наук
України, Академією медичних
наук України вивчити питання і
розповсюдити
науково
обґрунтовані дані щодо впливу
мобільного зв'язку на стан
психічного та фізичного здоров'я дітей.
4. Директору Українського
державного центру позашкільної освіти (Ткачук В.В.) спільно
із операторами стільникового

зв’язку до 1 вересня 2007 року
розробити Положення Всеукраїнського конкурсу на краще використання мобільних
телефонів для отримання інформації в усіх галузях знань.

Використання
телефонів
навчального

мобільних
під

час

процесу

ЗАБОРОНЕНО!

5. Опублікувати даний наказ в
Інформаційному збірнику та
розмістити на
сайті Міністерства освіти і
науки України.
6. Контроль за виконанням
даного наказу покласти на першого заступника
Міністра Жебровського Б.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко
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День миру
На виконання листа Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту від 06.09.2012р. № 1/9-632 інформуємо,
що 21 вересня 2012 року в Кіндратівській спеціалізованій школі І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням
інформатики та програмування був
відзначений національний День
миру.
В межах проведення Дня миру були проведені:
Тематичні виховні години в 1-11
класах, форум старшокласників,
акція «Сталий мир заради сталого
майбутнього», конкурси плакатів,
та малюнку на асфальті, тематичні
уроки, лекції «Сталий мир заради
сталого майбутнього», які підготували та провели класні керівники

Остап Лагідний

старших класів.
Наприкінці
дня
учні
школи зібралися на
шкільному
подвір’ї та
створили
живу
фігуру
«Голуба
Миру» - одного з найбільш відомих символів
цього
дня.

День української писемності і мови
У Кіндратівській спеціалізованій школі І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням інформатики і програмування
з 5 по 9 листопада пройдуть заходи, присвячені Дню української
мови.
Для учнів 1-4-х класів будуть організовані заочні мандрівки «
Шляхи розвитку української писемності та культури», усні журнали
« Творці слов'янського письма», «
Сторінками української писемності», свята «Хто вміє шанувать су-

часне, - лиш той майбутнє вершить прекрасне», конкурс малюнків «Історія виникнення письма», « Сторінка колишньої
книги».

Соломія Письменна

ратурно-музичної композиції «У
колі братів слов’ян». Учням будезапропоновано написати диктанти
пізнавального характеру

Учні 5-8 класів стануть учасниками науково-практичної конференції «Виникнення й розвиток української писемності та
культури», фольклорного КВК
«Від малюнка до абетки», дискусії «Історія культури давньої
Русі», круглого столу «Витоки
української писемності», літе-

«І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ, І
СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ”
Т.Г.Шевченко

Вітаємо іменинників вересня
Президіум шкільного учнівського
самоврядування,
учні школи, педагогічний колектив
та
батьківський
комітет
школи
щиро вітають З
ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ 27 вересня
вчителівіменинників
ве-

ресня—вчителя
іноземної
мови, класного керівника 6
класу,
ветерана
праці—
ЛЯЛЬКО Ніну Миколаївну та
вчителя 3 класу, класного
керівника ПИЛЕНОК Ольгу
Миколаївну та зичять їм міцного здоров’я та творчої наснаги
у великівй справі виховання та
навчання підростаючого покоління!!!
Президія шкільного учнівського
самоврядування

Адрес редакции: 84208, с.Кондратовка, Константиновский р-н, Донецкая обл, ул. Заборского, 101 тел.5-12-30

На правах школьной газеты
Редакция и набор:
Никита Мартыненко
Газета набрана и распечатана на орг.технике педагога-орагнизатора
Кущенко Э.Б.
Основание: Приказ директора школы № 84 от
09.10.2012г
Тираж: 10000 экз.

