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    У рамках реалізації Всеукраїнської програми освіти для демо-

кратичного громадянства «Демократична школа»  22-23 вересня 

2016 року у НВК№12 відбулися тренінги, спрямовані на покра-

щення наступних стандартів. Тренери програми Присяжнюк 

Світлана та Мельник Андрій провели чотири сесії, учасниками 

яких були члени шкільного учнівського парламенту, учителі,  ба-

тьки. Координатори програми у школі Лагодюк В.Ю. та Жагарі-

на О.О. систематично проводять оцінку змін у школі, інформу-

ють про її підсумки експертів Програми та є відкритими до спів-

праці та обміну досвідом з іншими командами-учасницями Про-

грами.                                                                  Дрозд Світлана                                                                

 

  

    

  

                    

 Демократична 

школа 

 Ми вже 

школярі 

 Вітаємо з 

перемогою! 

 Хай буде мир  

в усьому світі 

  Ми вже школярі 

       У осінній погожий день рідна школа так 

схожа на корабель, що пливе у даль. Звичай-

но, що найкращий екіпаж — першокласни-

ки. Саме тому  6 жовтня  2016 року в 

НВК  №12 відбулося традиційне свято для 

найменших учнів, посвята в першокласники 

«Ми вже школярі».   

   У гомінку і веселу родину, у шкільну сім’ю 

прийняли учнів 1А,Б,В,Г,Д,Е класів. Свої музичні вітання подарували для них 

учні нашої школи, а самі першокласники поділилися планами на майбутнє та дали 

урочисту обіцянку бути хорошими, чемними, слухняними  учнями та добре вчити-

ся, допомагати старшим, шанувати і оберігати свою країну!  

Редько Ольга 
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 НВК 12 є однією із 20 шкіл України, що 

отримали у 2015 році грант на реалізацію 

освітнього проекту "Школа енергії ". 

У період з 30.09 по 03.10.2016 команда 

дітей ( Максимюк А., Безпалько Ю., 

Колодинська А., Прач В., Леміч А. ) та 

учитель Іванкова Н. В. представляли 

напрацювання школи на форумі у м. 

Одеса. 

На заключному етапі наша команда 

виборола перемогу у двох номінаціях. Організатори заходу подарували учням цінні 

подарунки і сертифікат на друк та розповсюдження напрацювань дітей у проекті. 

Вітаємо команду та учителя із перемогою. Пишаємося своїми вихованцями. 

Максимюк Анна 

 Вітаємо з перемогою! 
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Сьогодні, 21 вересня, ми відзначаємо Всесвітній день миру. Це свято було започат-

ковано священиком Папою римським Павлом VI у 1968 році. Саме тому основною 

думкою цього дня є теза: «Пробач і ти отримаєш мир». 

 21 вересня у НВК №12 учнівським парламентом був проведений виховний захід 

«Хай буде мир на всій планеті!», щоб вшанувати пам’ять жертв непорозумінь і кон-

фліктів, а також заявити про власну готовність присвятити себе втіленню в жит-

тя  мрії людства. Це – побудова безпечного, справедливого світу.   Оличенко Оля 

Хай буде мир в усьому світі! 

Хай буде мир віднині і довіку! 

Хай буде мир й замовкнуть війни злі. 

Хай буде мир. Веселі будуть діти, 

Спокійними скрізь стануть всі жінки. 

Хай буде мир й замовкнуть всі гармати. 


