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Святкування
національних свят

в районі
c. Станіславка
В рамках святкування Дня Прапора і Дня незалеж-

ності України за участю працівників сільської ради,

працівників культури села (бібліотекар В. І. Христич, ди-
ректор та худ.керівник Будинку культури О. В. Вербиць-
кий, О. О. Головенко) для молоді села була підготовлена
і проведена літературно-музична композиція «Краю мій
– ти частка Батьківщини». Мета її – допомогти усвідомити
кожному станіславчанину, що як село наше – частка Бать-
ківщини, так і кожний з нас – невід’ємна частка українсь-
кого народу.

Аркадій СІТАРЧУК,
Станіславський сільський голова

c. Малий Фонтан
 До Дня Незалежності в М.Фонтанському закладі куль-

тури пройшли різномаїтні заходи. 23 серпня сільська
бібліотека зустріла своїх читачів у святково прикрашено-
му залі. Гостинна хазяйка  презентувала гостям нову книж-
кову виставку «Моя Україна воскресла - ясна, незалежна,
жива!» Відвідувачі залюбки послухали про нову літерату-
ру та добірку газетно-журнальних статей, представлених

на виставці. В цей же день була проведена бесіда «На-
шому роду нема переводу» до Дня Прапора України.

Того ж дня   в клубі відбувся захід під назвою «На світі
є одним - одна Вкраїна», організований зав.клубом По-
пенко І.В. та зав.бібліотекою Дмитрієвою І.П.

Прийшло багато святково одягнутих гостей, які під час
святкування мали можливість почути українські пісні, вірші
та побачити танці у виконанні молоді нашого села. Ав-
торські вірші про Україну прочитали  Богдан Гроза  та Ка-
терина  Ярощук.

 Подібні заходи, які відвідують люди  всіх  вікових  кате-
горій, на наш погляд, об’єднують і зближують батьків і дітей,
демонструючи єдність у поглядах, любов та повагу до краї-
ни. Усі ми хочемо зберегти найдорожче: дітей і родину,
мир і спокій, працю і добробут, надію і віру.

 Ірина  ДМИТРІЄВА,
зав.бібліотекою с.М.Фонтан

1 вересня - День знань

Ірина  СКУДІЛО,
в. о. голови Котовської
райдержадміністрації

      Володимир  СИНЬКО,
     голова Котовської
         районної ради

Шановні педагоги, учні, студенти і батьки!
Перший день осені завжди особливий, адже попере-

ду  важливий період – час навчання. А здобуті в школі
знання – це той компас, який допоможе орієнтуватися в
океані життя. Тож   напередодні   1 вересня  я сердечно
вітаю вас із початком нового навчального року! Цього дня
вперше сядуть за парти і помандрують Країною знань
більше тисячі першокласників міста і району.  А  для оди-
надцятикласників свято знань сповнене теплого щему,
адже воно буде останнім у рідній школі.   Я щиро вітаю
студентів, для яких сьогодні також починається новий на-
вчальний рік.  А вірними  друзями  і порадниками, мудри-
ми наставниками  та помічниками протягом усього на-
вчання, звичайно, є педагоги! Тож зичу вам натхнення,
творчої наснаги та нових здобутків на педагогічній ниві.  А
батькам – віри в своїх дітей і всілякої підтримки під час
навчання. Здоров’я всім  вам, тепла й любові, добробуту і
благополуччя!

Леонід КЛІМОВ,
народний депутат України

Шановні працівники освіти, батьки, діти!
Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року.

Для вас розпочинаються чергові трудові будні та свята,
радість творчих перемог та напружена щоденна копітка
праця.

В цей день хочеться віддати данину поваги педагогам.
Завдяки вашій сумлінній роботі, професійній майстерності
відбувається становлення юного покоління громадян Ук-
раїни, майбутньої продуктивної та інтелектуальної сили
нації.

Від усього серця бажаємо всім педагогам, учням, бать-
кам  міцного здоров’я, реалізації всього задуманого вами
в навчальному році, бадьорого настрою та оптимізму.

Шановні освітяни району!
Освіта нації – запорука її майбутнього. Від  вашої грома-

дянської позиції  сьогодні залежить завтрашній день нашої
держави, її  єдність,  добробут, інтегрування в європейське
та світове співтовариство.  Тож нехай ваша творча енергія,
оптимізм і старання сприяють вихованню патріотичного
духу підростаючого покоління,   процвітанню та зростанню
могутності нашої Батьківщини.

 Щиро вітаємо  вас з Днем знань. Висловлюємо подяку
за вашу титанічну працю, сердечне тепло, за бездоганне
служіння тій справі, якій присвятили своє життя.

Зичимо всім міцного здоров’я, віри в свої сили, вагомих
здобутків на благородній ниві навчання і виховання підро-
стаючого покоління.

В Україні день 1 верес-
ня з давніх-давен — не про-
сто  початок осені. Для
мільйонів школярів і їхніх
батьків, а також для вчи-
телів  і вихователів  це
справжнє свято  — День
знань. З нього починається
офіційний навчальний рік у
всіх навчальних закладах
країни.

Традиціями  цього свя-
та,  що  передаються від по-
коління до покоління, ста-
ли розмаїття квітів для пе-
дагогів, оновлений вигляд
навчальних кімнат,  гучний
звук першого шкільного
дзвоника й, звісно ж, най-
перший урок у навчальному
році. Особливо актуальною
є його назва у новому на-
вчальному році: «Україна –
єдина країна».

Протягом нинішнього
літа багато небайдужих лю-
дей  докладали  зусилля,
щоб діти, переступивши
поріг сільських шкіл району,
отримали якнайкращі умо-
ви для навчання.

Керівниками  закладів
освіти розроблено органі-
заційні заходи щодо підго-
товки матеріально-техніч-
ної бази навчальних зак-
ладів з метою забезпечен-
ня безперебійної роботи їх
в новому навчальному році
та в осінньо-зимовий пері-
од.

В усіх навчальних закла-
дах проведені внутрішні по-
точні роботи. Після капі-
тального ремонту розпоча-
ла роботу котельня Марда-
рівського НВК І-ІІІ ст., віднов-
лена тепломережа і частко-
во  система опалення
(підрядник ПП «Прометей
– 2010»).

Заміна вікон на мета-
лопластикові у Мар-
дарівській, Новоселівській,
Станіславській, Боч-
манівській школах збереже
тепло в осінньо-зимовий
період.

Завдяки  проведеним
заходам  школи підготов-
лені до нового опалюваль-
ного періоду, але проблемні
питання залишаються, а
саме:

 - в першу чергу необхід-
но замінити несправне об-
ладнання котельні в Гоно-
ратській ЗОШ І-ІІ ст. до по-
чатку опалювального пері-
оду;

- в ДЮСШ вийшли з ладу
2 побутові котли, які в зв’яз-
ку з великим терміном екс-
плуатації (з1974 року) і з
метою попередження не-

Школи району: на порозі нового навчального року
щасних випадків підляга-
ють терміновій заміні;

 - на часі закінчення ре-
конструкції шкільних май-
стерень під дитячий садок
на 20 місць в Станіславсь-
кому НВК І-ІІІ ст. (об’єкт бу-
дується  з 2011 року);

- необхідний капіталь-
ний ремонт системи димо-
видалення, рециркуляції
води і електропостачання
котельні в с. Нестоїта.

-  в Качурівській ЗОШ
І-ІІІ ст. назріло питання пе-
регляду всієї системи опа-
лення школи і будівництва
нової котельні.

За наявності коштів
плануються також роботи
на об’єктах, проектно-кош-
торисна документація яких
пройшла експертизу і має
позитивні висновки , а
саме:

- капітальний ремонт
НВК І-ІІІ ст. в с. Мардарівка
(реконструкція частини
приміщень школи під дитя-
чий садок на 40 місць);

- капітальний ремонт
Петрівського НВК І-ІІ ст.
(відкриття при школі дитя-
чого садка на 20 місць);

- капітальний ремонт
даху, реконструкція топко-
вої, тепломережі і системи
опалення НВК № 2 в  с-щі
Борщі ( виведення котельні
з будівлі школи).

В районі  було тради-
ційно оголошено Конкурс
на кращий  навчальний
заклад по підготовці до но-
вого навчального року. Ко-
місією за участю представ-
ників відділу освіти, відпов-
ідних районних служб  з 18
по 22 серпня поточного
року здійснено перевірку
готовності закладів освіти
до роботи в новому 2014-
2015 навчальному році.
Визнано, що цьогоріч най-
краще підготовлені до
прийому школярів  Куяль-
ницька ЗОШ І-ІІІ ст. (дир.
Іскров О.І.), Старокуль -
нянська ЗОШ І-ІІІ ст. (дир.
Кабак Н.В.), Гоноратська
ЗОШ І-ІІ ст. (дир. Ворона
В.І.), Мардарівський НВК І-
ІІІ ст. (дир. Богаченко Л.М.),
Нестоїтська ЗОШ І-ІІІ ст.
(дир. Мімєй О.В.), Федорі-
вський НВК І-ІІ ст.   (дир. Ге-
расименко Л.В.), Олексії-
вська ЗОШ І ст. (дир. Поце-
луйко Л.Л.), Липецька № 2
ЗОШ І-ІІ ст. (дир. Думбрава
О.Д. - на знімку), Малофон-
танський  НВК І-ІІІ ст. (дир.
Затика Г.А.), Любомирсь-
кий НВК І-ІІ ст. (дир. Єрсак
Р.К.).

Окрім зміцнення матері-
ально-технічної бази на-
вчально-виховних закладів
до початку нового навчально-
го року здійснено також інші

заходи.
Зазнає  змін і  мережа

освітніх закладів району шля-
хом реорганізації, а саме:
Бочманівська ЗОШ І-ІІ ст. на
початок навчального року за
рішенням сесії районної
ради працюватиме у статусі
загальноосвітнього навчаль-
ного закладу І-ІІІ ступенів з
можливістю надавати школя-
рам повну загальну середню
освіту. Відповідним рішенням
також передбачено затвер-
дити мережу освітніх закладів
на 2014-2015 навчальний рік,
доукомплектувати  мережу
класів з кількістю 4 учні.

В район прибувають мо-
лоді та нові спеціалісти, які
заповнять існуючі вакансії.
Уточнено списки  дітей  та
підлітків шкільного віку для
забезпечення 100-відсотко-
вого охоплення навчанням
учнівської молоді.

Забезпечено  впровад-
ження нового Державного
стандарту загальної освіти,
створено нові сприятливі умо-
ви для викладання іноземної
мови та інформатики. Отри-
мано комплекти нових підруч-
ників для учнів 3-х класів, очі-
кується отримання нових
комплектів і для учнів 6-х
класів.

Підготовка дітей п’ятиріч-
ного  віку до  навчання
здійснювалась на базі дош-
кільних та загальноосвітніх
навчальних закладів. До 1-х
класів у поточному році пла-
нується прийняти 273 учні,
продовжуватиме навчання у
10-х класах 101 випускник
базової школи.

На початок 2014-2015 на-

Історично склалось так, що    в річному плану роботи
з охорони праці навчального закладу найактуальнішим
періодом є такі місяці, як серпень-вересень.

Підготовка до нового навчального року практично
завершена, закінчуються і період відпусток. Саме в  сер-
пені–вересні  відповідальні за охорону праці мають як-
існо провести  інструктажі з працівниками та   учнями
та організувати виконання інших важливих   заходів з
охорони праці:

видання (перегляд)  наказу з організації роботи з
охорони праці; перегляд інструкцій з охорони праці;
оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних ка-
бінетах, майстернях,  спортивній   базі;   проведення
наради-навчання   працівників;   забезпечення   проход-
ження    працівниками   профілактичного   медичного
огляду;   забезпечення   виконання   заходів  протипо-
жежного захисту закладу.

Практика свідчить, що ефективність в сфері охорони
праці може бути забезпечена при умові системної ро-
боти. Тобто, ключем успіху є система управління охоро-
ною праці (СУОП).

 Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про охо-
рону праці» керівник закладу зобов’язаний створити на
робочому місці в кожному структурному підрозділі умо-
ви праці відповідно до нормативно-правових актів, а та-
кож забезпечити дотримання вимог законодавства щодо
прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціону-
вання системи управління охороною праці.

Задля надання практичної допомоги керівникам на-
вчальних закладів відділення виконавчої дирекції Фонду
ССНВ та ПЗ у Котовському районі, спільно з спеціалі-
стами відділу освіти Котовської  райдержадміністрації
провели аналіз страхових ризиків та розробили низку
заходів з удосконалення СУОП навчальних закладів.

Зокрема, була розроблена пам’ятка керівнику на-
вчального закладу щодо організації і ведення роботи з
охорони праці у навчальних закладах. Відділення Фонду
відгукнулось на запрошення районного відділу освіти та
делегувало страхового експерта до роботи комісії з пе-
ревірки готовності навчальних закладів до нового на-
вчального року.

                                                                 Сергій КУШНІРОВ

Віктор ГЕРАСИМЕНКО,
начальник відділу
освіти Котовської

райдержадміністрації

Оксана БІСЛІЧУК,
голова районної

організації
Профспілки

працівників освіти

вчального року буде орган-
ізовано обов’язкове гаря-
че харчування учнів 1-4
класів та дітей пільгового
контингенту (здійснено
відповідну перевірку
шкільних харчоблоків). І

надалі вживатимуться за-
ходи для підвезення учнів
та вчителів сільської місце-
вості до місця навчання і
додому (на виконання про-
грами «Шкільний авто-
бус»).

Особлива увага у ново-
му 2014-2015 навчальному
році надаватиметься дот-
риманню правил техніки
безпеки та санітарно-
гігієнічних норм для збере-
ження і зміцнення здоро-
в’я учнів.

У День знань 2014 року,
як і щороку 1 вересня, под-
вір’я шкіл нашого району
наповняться білими бан-
тами, різнокольоровими
букетами і загальним ра-
дісним відчуттям того, що
попереду нова сторінка
життя — цікава, барвиста і
повна нових знань.

Усіх, для кого Першове-
ресень чудове хвилююче
свято, вітаю з Днем Знань!

Бажаю усім школярам
на цьому шляху підкорити
нові вершини знань, зуст-
ріти  добрих і надійних
друзів та досягти омріяної
мети.

Найщиріші слова подя-
ки - вчителям, які щедро
діляться своїми знаннями,
плекають справжніх патрі-
отів нашої держави.

Вдячний батькам на-
ших школярів і надалі роз-
раховую на їхню міцну
підтримку у спільній справі
виховання дітей.

Зі святом, дорогі друзі!
Щасти вам!

Віктор ГЕРАСИМЕНКО,
начальник відділу

освіти РДА

ОсвітаНаші свята


