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Ми на вершині всіх подій
У цьому випуску:

Інтерв’ю з директором школи
Свято першого вересня
Наші першокласники
Шкільна форма
Знайомтесь— нове
поповнення в педагогічному колективі

З новим
навчальним роком!

Чи змінилася школа за минулі роки?
Якщо так, то як саме?
Про це судити напевне краще вам, учням, які вчаться тут уже не
перший рік. Але як на мене,то дуже змінилася, минулі роки принесли багато нового та гарного. На сьогодні наша школа повністю
інтернетизована, у кожному класі є технічне обладнання. В школі
навчається вже тисячу п’ятсот дев’яносто дві дитини. Це говорить
про те, що наша школа стає дедалі кращою та цікавішою.
На вашу думку,що очікує нас у новому навчальному році?
Чи будуть якісь зміни?
Нас очікує робота, постійна і серйозна робота. Адже діти повинні отримати відповідні знання. Кількість педагогів значно виросла, як і учнів. Тож нас чекає радість від
знань також.
Що найбільше ви цінуєте у своєму колективі та учнях?
В учнях я найбільше ціную допитливість і бажання
більше знати.
А в колегах я ціную любов до дітей і бажання пізнавати
щось нове.
Інтерв’ю провела учениця 10-А кл. Субачева А.
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Знайомтесь!
Наше нове поповнення педагогічного колективу

Скрипченко
Марина Олександрівна психолог
Демиденко Яна Миколаївна—вчитель
математкики

Новак
Ярослав Миколайович—
вчитель інформатики

Саковська
Коваленко
Лілія Романівна Наталія Вікторівнавчитель української вчитель трудового
мови та літератури
навчання

Старовойт
Юрій Сергійович вчитель фізичного
виховання

Клименко Ганна
Леонідівна—вчитель
початкових класів
Титов Олександр Ігорович- вчитель біології

Волоконська
Олена Анатолівнавчитель початкових

Старовойт Валентина Сергіївна—вчитель
початкових класів

Вронська Олена
Олександрівна– вчитель фізики

Щастна Тетяна
Володимирівна—
вчитель музичного
мистецтва

Довженко
Марія Вікторівнавчитель іноземної
мови

Сухоліт Юлія Юріївна
– вчитель математики

Денисова Надія Валентинівнавчитель історії та
правознавства

Гриценко Світлана
Петрівна—
вихователь ГПД

Запрошуємо до співпраці
Учні 8-х—11-х класів! Якщо ви бажаєте взяти участь у
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