
За сприяння Кий-
лівського лісгоспу 
вже другий рік пос-
піль учні та вчителі 
озеленюють тери-
торію школи. Цього 
року цей захід підт-
римали випускники 
школи 2010 року, а 
саме, Спис Оксана, 
Гередчук Євген, Го-
льоса Анатолій, 
Григор Анна, Авра-
мчук Наталія, Хо-
менко Дарина, Ро-
манчук Альона.  
    Сподіваємось, 
що даний захід бу-
де гарною традиці-
єю для наступних 
поколінь учнів на-
шої школи. Поба-
жаємо їм в майбут-
ньому висадити ще 
не одне деревце 

вже на території 
своєї оселі.  

 

Зеленбуд – 2010 

Зустрічаймо шпаків 

У Вороньківській 
школі традиція зу-
стрічі птахів запо-
чаткована понад 40 
років тому, ще коли 
директором освіт-
нього закладу був 
Микола Володими-
рович Кривенко.  
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боти у фіналі конкурсу 
"Вчитель року - 2010" в но-
мінації "вчитель правоз-
навства". Впевнений, успі-
шний виступ дав можли-
вість посісти почесне 2 міс-
це серед номінантів конку-
рсу. Раді за Наталію Мико-
лаївну, раді за її вдалий 
виступ, раді за те, що осві-
тянський простір Бориспі-

льщини поповнився ще од-
ним лауреатом конкурсу.  

Щиро вітаємо учителя іс-
торії і 
правоз-
навства 
Петрен-
ко Ната-
лію Ми-

колаївну з безперечним 
успіхом у захисті своєї ро-

Вороньківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів - учасник щорічно-
го огляду шкільних драма-
тичних колективів. 
    У сезоні 2009-2010 на-
вчального року молоді ар-
тисти театру працювали 
над постановкою за твором 
О.Коломійця "Срібна паву-
тина". Художнім керівником 
театру протягом багатьох 
років є Заслужений вчи-
тель України Гриценко На-
дія Іванівна. Цьогорічний 
огляд шкільних драматич-
них колективів і безпосере-
дньо сама вистава була 

цікава як педагогічним пра-
цівникам школи так і шко-
лярам. Були присутні учні 8
-11 класів. Артисти театру 
продемострували майстер-
ну гру. В повній мірі пере-
дали емоції і відчуття зако-
ханості, любові головних 
героїв твору. В цілому гра 
акторів заворожувала мо-
лодих глядачів, даруючи їм 
позитивні почуття, сміх та 
емоційні переживання. 
   Вдало підібраний твір ху-
дожнім керівником Грицен-
ко Н.І. сподобався не лише 
глядачам, а й самим акто-

рам, які з задоволенням 
виконали ролі героїв 
О.Коломійця. 
   Вітаємо Всіх учасників та 
Надію Іванівну з вдалим 
виступом у сезоні 2009-
2010 рр.  

Також, сформована унікальна 
база даних з фотографіями 
усіх абітурієнтів, що дасть 
можливість краще ідентифіку-
вати особу на пункті тесту-
вання. 
 
Завершення реєстрації абіту-
рієнтів на ЗНО-2010 дає мож-
ливість розпочати формуван-

Як повідом-
ляє прес-
служба УЦО-
ЯО, для кож-
ного абітуріє-

нта, який зареєструвався на 
зовнішнє незалежне оціню-
вання 2010 року, вже відкрита 
персональна сторінка на сай-
ті УЦОЯО. 

ня мережі пунктів тестування. 
Ця робота, орієнтовно, буде 
завершена до 1 травня. Після 
10 травня абітурієнтам бу-
дуть розсилатися запрошен-
ня для участі в зовнішньому 
оцінюванні. У цей же час во-
ни розміщуватимуться на їх-
ніх персональних сторінках.  

Ст. 2 

Учитель року - 2010 (ФІНАЛ) 

Огляд шкільних драматичних колективів 

Запрошення на ЗНО будуть надсилати після 10 травня 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  
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   Святкування дня Святого 
Валентина несе за собою різ-
номанітні традиції. Італійці 
вважають своїм обов'язком 
дарувати коханим солодощі. 
В Італії цей день так і назива-
ють — «солодкий». В Японії 
теж, жінки і дівчата дарують 
чоловікам і хлопцям солодке, 
переважно шоколад.  Німці  
вважають Валентина покро-
вителем психічно хворих, 
прикрашають в цей день всі 
лікарні червоними стрічками, 
а в каплицях  проводять спе-
ціальне Богослужіння. Наша 
школа традиційно організува-
ла «Поштову скриньку Аму-

ра», де участь у привітанні 
взяли учні 6-х, 8-х, 9-х, 10-х 
та 11-х класів. 
Серед найактивніших Купідо-
нів виявились учні 9-Б класу, 
на рахунку яких більше ніж 60 
святкових валентинок. Ре-
кордсменом нашої шкільної 
пошти кохання став учень 9-Б 
класу Яструб Сергій, набрав-
ши найбільшу кількість вале-
нтинок від шанувальниць 
прекрасної статі. Друге місце 
розділили Колос Богдан та 
Бевз Євген. 
 Адміністрація школи приєд-
нується до привітань та ба-
жає хлопцям в подальшому 

успіхів у амурних справах. 
Маємо надію, що в наступно-
му році наша традиція прине-
се не тільки купу святкових 
листівок з добрими побажан-
нями, словами кохання, але, 
й саме те відчуття, яке підт-
римує нас, дає надію й сили 
подолати незгоди. 
 
 

ним закладам дозволено допус-
кати до участі у конкурсі абітурі-
єнтів із сертифікатом ЗНО, кіль-
кість балів якого з непрофільних 
предметів нижче 124 балів, за 
умови, якщо кількість балів з 
профільних предметів становить 
не нижче 170 балів з кожного 
предмету.  

Також, вступники, які проходи-
ли зовнішнє незалежне оціню-

Зокрема, новими умовами пе-
редбачено врахування серед-
нього бала атестата з округлен-
ням до десятих частин бала (за 
200-бальною шкалою). Середній 
бал атестата буде додаватись 
до суми балів сертифікатів зов-
нішнього незалежного оцінюван-
ня (ЗНО) з конкурсних предме-
тів.  

Окрім цього, вищим навчаль-

вання у 2008 та 2009 роках, та 
вже мають сертифікат Українсь-
кого центру оцінювання якості 
освіти, зможуть використовувати 
його при вступі до вищого навча-
льного закладу у цьому році 
(При цьому абітурієнт не позбав-
ляється права проходити ЗНО 
щорічно).  

Ст. 3 

Вручено нагороди кращим баскетболістам району 

Хто здобув найбільше Валентинок? 

МОН України офіційно змінило правила вступу в ВУЗи 

Як ми повідомляли раніше, 
учні школи добре виступи-
ли у фінальній частині зма-
гань на першість Борис-
пільського ройону з баскет-
болу серед учнів загально-
освітніх закладів. Нагадає-
мо, дівчата здобули пере-
могу та посіли 1-ше місце, 
хлопці - 3-тє. 
   16.04.2010 відбулась 
урочиста лінійка, де пере-
можцям та призерам було 

вручено кубок та дипломи. 
З привітаннями виступив 
Білим Григорій Тимофійо-
вич, який власним прикла-
дом вже на протязі 30 років 
демострує всім вихован-
цям приклад здорового 
способу життя та крокує по 
ньому з девізом "Ми із спо-
ртом дружимо, живемо не 
тужимо". 
   Щиро вітаємо всіх пере-
можців та призерів!  



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  

Влада (1-й кл.). 
   Учениця 3-го класу Мазецька 
Вікторія виконала пісню про своє 
любиме кошенятко. 
   Красу і грацію, гармонію і силу 
у своєму гімнастичному етюді 
показала одна з найменших уча-
сниць огляду Наташа Барбулат. 
   Антоненко Леонід продемонтс-
трував соло на баяні, а випуск-
ниця школи Маша Дяченко соло 
на флейті.  

У виконанні шкільного драматич-
ного колективу "Барвінок" (кер. 
Гриценко Н.І.) був показаний 
уривок із п'єси О.Коломійця 
"Срібна павутина".  
   Чудові естрадні номери пока-
зали учні старшої школи: Спис 
Оксана, Пошабля Анастасія, 
Кондратьєва Оля, Ручко Ната-
лія, Косенко Анастасія, Бобрів-
ник Аня та Наташа.  
   Гарно спланований захід прой-
шов під пильним наглядом за-
ступника директора школи з ви-
ховної роботи Полубейник В.О.. 
   Позитивні відгуки про свято ми 
почули і від організаторів щоріч-

26 березня 2010 року в примі-
щенні сільського будинку культу-
ри відбувся щорічний огляд уч-
нівської художньої самодіяльно-
сті.  Участь  приймали  учні        
1-11 класів.  
Огляд зразка 2010 року прохо-
див у вигляді концертної шоу-
програми, в якій можна було по-
бачити найрізноманітніші жанри 
музики та мистецтва. У виконан-
ні шкільного хору (кер. І.В. Ряб-
чук) звучала пісня на слова 
Т.Г.Шевченка "Думи мої".  

Молодшою, середньою та стар-
шими танцювальними групами 
(кер. Чернова Г.Я.) були пред-
ставлені нові номери, які стали 
прикрасою огляду.  

Хочеться відмітити активність 
батьків наших учнів (особливо 
початкової та середньої школи), 
які беспосередньо приймали 
участь у підготовці та були при-
сутніми під час виступів учнів.  
   Чудові гуморески прочитали 
Кривошлик Богдан (7-А кл.), Пет-
ренко Вікторія (7-А кл.) та Мешко 

ного огляду учнівської художньої 
самодіяльності. В залі були при-
сутні, директор районного буди-
нку дитячої і юнацької творчості 
Галатенко С.А., методист відділу 
освіти Бориспільської РДА Муд-
ровська В.І., методист будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Кравчун А.Г. Слова подяки зву-
чали від Світлани Анатоліївни, 
яка відзначила ріст виконавської 
майстерності наших учнів в порі-
внянні з минулими роками.  
   Тож залишається всім подяку-
вати за проведений захід, всім 
хто організовував і був причет-
ний до проведення. А учням на-
шої школи бажаємо розвивати 
свої таланти, які неодмінно змо-
жемо показати вже за рік.  

Огляд учнівської самодіяльності, як елемент розвитку 

творчих умінь учнів 
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Ел. почта: voronkiv-school@ukr.net 
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Початок на 1 сторінці. 

Учні молодших і старших 
класів разом з батьками та 
вчителями виготовляють 
десятки шпаківень, які виві-
шують ранньої весни на по-
двір’ї школи, у сільському 
парку, на березі річки Ікви. І 
цього року також діти підго-
тували гідну зустріч перна-
тим друзям. Радості школя-
рів немає меж! 

Кожен учень за свою пра-
цю одержав персональний 
подарунок. 
  

Зустрічаймо шпаків (продовження) 


