
Як повідомила 
дирекція Воронь-
ківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів найближ-
чим часом пла-
нується прове-
дення загаль-
ношкільних бать-

ківських зборів.   

На порядок денний 
виносяться такі питан-
ня: 

1. Про підсумки ро-
боти закладу за 
2007-2008 н.р. 
(доп. директор 
школи С.В. Мар-
ченко) 

2. Про підсумки на-
вчально-
виховного проце-
су  за  І-й се-
местр 2008-2009 
н.р. (доп. заст. 

директора школи 
з НВР Черпак 
О.В.) 

3. Здорова обстано-
вка в родині - за-
порука успішного 
навчання (доп. 
заст. директора 
школи з виховної 
роботи Полубей-
ник В.О.) 

4. Методи і прийоми 
роботи з дітьми 
схильними до 
правопорушень та 
девіантної поведі-
нки (доп. соц. пе-
дагог Ільченко 
Л.В.) 

5. Про підготовку 
учнів 11-х класів 
до успішного за-
кінченя навчаль-
ного року  та під-
готовку до ДПА. 
(доп. заст. дирек-

тора школи з 
НВР Черпак 
О.В.) 

Найближчим часом будуть 
проведенні загальношкільні 
батьківські збори 

Увага, семінар 

3 лютого 2008 року 
на  базі  Вороньківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  буде  
проведено  семінар 
заступників директорів 
шкіл з виховної роботи 
Бориспільського райо-
ну. В семінарі також 
візьмуть участь соціаль-
ні педагоги та психоло-
ги шкіл району, методи-
сти райметодкабінету. 

Загальне керівництво 
здійснює відділ освіти 
Бориспільської РДА.  В 
плані роботи семінару -
обговореня питань по-
в’язаних з проблемами 
виховання учнів  в су-
часний період.  Також 
заплановано проведен-
ня навчального тренінгу 
для учасників семінару 
з проблеми тютюнопа-

ління та вживаня алко-
голю серед підлітків, 
який проведе учениця 
школи, член осередку 
самоврядування учнів 
Бориспільського району 
Руда Вікторія. Про хід 
семінару та прийняті 
рішення читайте у на-
ступних випусках. 

Зверніть увагу: 

 Увага ГРИП! 

 До завершення реєстрації на ЗНО-2009 

залишилось 35 днів 

 Вітаємо переможців ІІ етапу Всеукра-

їнських предметних  

Загальношкільні батьківські збори 1 

Сеінар заст. иректорів шкіл з виховної роботи  1 

Грип атакує 2 

Тиждень  зарубіжної літератури 2 

Дарунок бібліотеці 3 

Мобільники шкідливі 3 

Вітаємо переожців 4 
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28.01.2009 (перший випуск) 

За матеріалами      

адміністрації школи 



біжної літератури яка пройде в 
приміщенні актового залу. Поча-
ток о 14.20. 

З 26.01.2009 по 30.01.2009 року в 
школі проходить тиждень зарубіж-
ної літератури. Серед запланова-
них заходів,  вікторини, тематична 
лінійка. Як підсу-
мок тижня зарубі-
жної літератури 
на 30.01.2009 ро-
ку заплановано 
проведення вікто-
рину знавців зару-

Як повідомляє Бориспільська 
рай СЕС в зв’язку з поганими 
погодніми умовами в школах 

району складаються сприятли-
ві передумови для  масового 
захворювання на ГРВІ.  

Пропонується: у випадках ін-
дивідуальних захворювань од-
разу звертатись до лікарняної 
установи. Не допускати у  хво-

рому стані відвідування школи. 
В раціоні харчування  слід ви-
користовувати продукти, які 
сприяють покращенню імуніте-
ту людини (яблука, цитрусові, 
цибуля, часник, капуста, тощо).  
Для захисту себе від захворю-
вання необхідно не допускати 
переохолодження тіла 
(особливо ніг),  щоденно прові-
трювати приміщення  де про-
живаєте, проводити загарту-
вання (прохолодне обтираня, 
зарядка, конт-
расний душ 
тощо).   

вання Ваших даних центр реєст-
рації дає доступ через мережу 
Internet до власної сторін-
ки випускника. Нагадуємо, 
що реєстрація випускників 
проводиться по 3 березня 
2009 року.  До закінчення 
реєстрації залишилось 35 
днів.  

Як повідомили в пункті реєстра-
ції випускників школи для участі у 
зовнішньому незалежному 
оцінюванні, станом на 28.01.2008 
зареєстровано 1  учня 11-А класу, 
що в цілому складає лише  2,77 
%.  Всі, хто зареєструвався в  
центрі реєстрації, повинні відпра-
вити письмову підтверджувальну 
заяву в Київський регіональний 
центр оцінювання якості освіти. 
Через певний час після опрацю-
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Тиждень зарубіжної літератури 

Грип атакує! 

Продовжується реєстрація учасників ЗНО-2009 

З 26.01.2009 по 30.01.2009 

року в школі проходить 

тиждень зарубіжної 

літератури. 

Ш КІЛ ЬНИЙ Д ЗВІ НОК  

 

До 
закінчення 
реєстрації 

залишилось 

35 днів.  
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стування мобільним теле-
фоном. Пам’ятай, що це 
насамперед засіб спілкуван-
ня з батьками . 

 Будь завжди 

уважним, охай-
ним, ввічливим. 

 Дотримуйся 

ділового стилю 
в одязі. Носи 
шкільну форму. 

 Шануй своїх вчителів, вони 

вкладають в тебе частинку 
своєї душі. 

 Допомагай вдома батькам 

по господарству. 

  Виконуй до-

машні завдання. 

 Завжди вико-

нуй доручення клас-
ного керівника. 

 Ніколи не запізнюйся на 

заняття 

 Завжди май при собі 

гребінець, серветку, хустку. 

 Не порушуй правила по-

ведінки під час уроків та 
перерв. 

 Дотримуйся правил гігієни. 

Спортивну форму носи з 
собою в окремому пакеті. 

 Не порушуй правил кори-

Загальновідомо, що 
мобільний телефон є 
небезпечним в плані 
випромінювання. Біль-
шість людей у всьому 
світі намагається не 
використовувати ці пристрої під 
час дозвілля чи відпочинку. У 
нашій школі є приклади викорис-
тання мобільних телефонів уч-
нями без усвідомлення наслід-
ків. 

За інформацією директора 
школи, протягом січня 2009 року 
в школі було зафіксовано сім 
випадків використання мобіль-
них телефонів не за їх прямим 
призначенням. Найбільше випа-
дків зафіксовано в учнів 8-б кла-
су. Це такі учні як: Ткаченко Р., 

Недождій А., Колос Б.  З  усіма 
учнями проведені виховні бесіди 
в присутності їхніх батьків. Адмі-
ністрація школи співпрацює з 
батьками з питання використан-
ня мобільних телефонів виключ-
но як засобів для спілкування.   

 

Ці «дари цивілізації» не можна 
назвати корисними для людсько-
го організму. Насамперед, вони 
впливають на мозок людини — 
це доведений факт.  
 
Наприклад, вчені із Швеції дослі-
дили, що довгі розмови по мобі-
льнику (більше години за день) 
призводять до раку мозку, а вче-
ні з Італії і Австралії говорять 

про уповільнення реакції 
«мобілеманів», про їхні часті 
нервові розлади.  
 
Навіть користуючись навушника-
ми, ми не можемо застрахува-
тись від шкідливого впливу сті-
льникових телефонів. Адже на-
вушники захищають голову, але 
не інші частини тіла.  

становить 360 грн.  

Традиційно  такі акції випуск-
ників школи сприймаються пози-
тивно, формують  більш поваж-
не ставлення до них зокрема. Ну 
а педагоги мають можливість 
навчати та виховувати наступне 
підростаюче покоління.  

Випускники школи, учні 11-х 
класів, взяли  участь у щорічній  
акції “Подаруй бібліотеці книгу”  
та  придбали  для потреб школи 
навчальну, навчально-
методичну, довідкову літерату-
ру.  Всі примірники  2008  року  
випуску  обліковані  бібліотека-
рем  та  готові  для  використан-
ня педагогами школи.  Загальна  
вартість  придбаної  літератури 

Ст. 3 

Правила для учнів школи 

Мобільні телефонии шкодять здоров’ю 

Акція:  подаруй  бібліотеці книгу 

Шануй своїх 
вчителів, вони 

вкладають в тебе 
частинку своєї 

душі. 



Нова  школа  булла  введена  в  експлуатацію  в  1972  році.  Плано-

ва  проектна  потужність  становить -960 місць.  В  2008-2009  н.р.  

в  школі  навчається  429  учнів.  Педагогічний  колектив  нараховує - 

37 чол.  Обслуговуючий  персонал - 19 чол.  В  школі  працюють:  2  

заслужених  вчителі  України (Пихтін В.М., Гриценко Н.І.), 4 вчителі 

- методисти (Гриценко Н.І., Набок М.І., Андрієнко А.В., Рябчук І.В.),  

3  старших  вчителів (Товкай О.І., Набок Н.Д., Марченко Л.В.).   

В  школі  працюють спортивні секції (волейбол, баскетбол, бокс), 

проводиться гурткова робота (образотворче мистецтво, шахи, те-

атральний). Працює філіал Великоолександрівської школи мистецтв. 

Адрес: 

08352, Київська обл., Бориспільський р-н,  

с.Вороньків, вул.Київська 1 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

ВОРОНЬКІВ СЬКА ЗАГАЛЬ НО О СВІТНЯ 

ШКОЛА І - І І І   СТУПЕНІВ  

ки) 

 Ворона Олександр (з основ 

економіки) 

 Гайдук Катерина, Бабенко 

Вікторія, Пошабля Анаста-
сія, Черкунова Юлія, Гайдук 
Ольга, Куленко Тетяна, 
Золоторучко Анастасія, 
Григор Юлія (з образотвор-
чого мистецтва) 

Треті місця зайняли:  

 Дяченко Марія (з українсь-

кої мови та л-ри) 

 Дольнік Віталіна (з російсь-

кої мови) 

 Пошабля Анастасія (з ро-

сійської мови) 

 Ворона Олександр (з геог-

рафії) 

 Кардаш Валентина (з істо-

рії) 

 Богуш Віталіна (з  історії) 

Протягом 2-х місяців (листопад 
- грудень) 2008 року учні нашої 
школи брали участь у ІІ - му етапі 
Всеукраїнських предметних олім-
піад з базови дисциплін. Після 
підведення підсумків стали відо-
мі імена переможців та призерів 
районного етапу предметних 

олімпіад. А саме: 

Перші місця зайняли:  

 Заборний Михайло (з мате-

матики) 

 Юр Олена, Руда Вікторія, 

Богуш Віталіна (з образот-
ворчого мистецтва) 

 Гайдук Катерина (з обслу-

говуючої праці) 

Другі місця зайняли:  

 Золоторучко Юлія (з україн-

ської мови) 

 Давиденко Яніна (з російсь-

кої мови) 

 Желізко Володимир (з фізи-

 Шаповал Тетяна (з фізики) 

 Петренко Юрій (з інформа-

тики) 

 

 

Вітаємо переможців: 

Телефон: (295)3-66-82 

Телефон: (295)3-66-69 

Факс: (295)3-66-82 

Ел. почта: voronkiv-school@ukr.net 

Випуск підготували: 
Головний редактор: Богуш Віталіна 
Кореспонденти:       Дяченко Марія 
                                     Дольнік Віталіна 
                                     Шаповал Тетяна 

Також ми вітаємо: 

 Руду Вікторію, за ІІ міс-

це у  І - му етапі конкур-
су-захисту науково-
дослідних робіт МАН 
України. 

 Золоторучко Юлію, за 

ІІІ місце у 2-му 
(районному) етапі 9-го 
Міжнародного конкурсу  
з української мови 
імені Петра 
Яцика.  

Випуск підготовлено за сприяння адмі-

ністрації Вороньківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 


