
 

 
Протягом квітня 2013 року учнівський, педагогічний та батьківський 

колективи школи були активними учасниками місячника благоустрою. Було 

прибрано територію школи та прилеглих вулиць, висаджено дерева та квіти, 

прибрано територію біля пам´ятника воїнам Великої Вітчизняної війни, яка 

знаходиться на міському речовому базарі. 

Крім того учні та педагоги провели ряд екологічних  та 

природоохоронних заходів: 

 Конкурс малюнків на асфальті "Збережемо Землю - наш спільний 

дім". 

 Акція "Діти за гуманне ставлення до тварин". 

 Класні години "Збережемо первоцвіти", "День птахів", "Живе 

обличчя моєї землі". 

 Загальношкільний проект "Зелена фортеця рідної школи". 

 Свято "Неси добро у світ природи". 

 Акції "Посади дерево", "День тюльпана", "День нарциса". 

Під керівництвом педагога-організатора Л.В.Котяй актив учнівського 

парламенту узагальнив проведену у школі роботу. Це дало змогу взяти участь 

в районному етапі природоохоронної акції "День Землі", а після перемоги і в 

обласному етапі цієї акції. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 Школа -  це майстерня, де формується думка підростаючого покоління,  

                                           треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.  
                                                                                                                                                                              А. Барбюс                           
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Щороку в школі  двічі проводиться Тиждень права - у листопаді та 

квітні. Цього року навесні він проходив з 

22 по 26 квітня. Класні керівники 1-11 

класів під керівництвом заступника 

директора з виховної роботи 

Л.М.Гаркуші провели ряд заходів, які 

сприятимуть правовому вихованні учнів, 

профілактичній роботі, спрямованій на 

зниження рівня злочинності, 

протиправних дій, профілактиці 

шкідливих звичок в учнівському 

середовищі, активізації інформаційно-

просвітницькій діяльності педагогічних 

працівників.  

Крім бесід учні мали змогу переглянути 

фільми та презентації правової тематики, 

зустрітися з працівниками правоохоронних 

органів.  

До школи завітали заступник 

начальника Сквирського РВ ГУ МВС 

України в Київській області, підполковник 

міліції Артем Анатолійович Барчуков, оперуповноважений відділення 

кримінальної  міліції у справах неповнолітніх, капітан міліції Сергій 

Петрович Нємов, дільничий інспектор, старший лейтенант Дмитро Іванович 

Шельменко. Правоохоронці  провели різні заходи для учнів усіх вікових 

категорій. 
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25 квітня закінчила свою роботу 

Школа майбутнього першокласника у 

Сквирській школі № 2. Вперше 

закінчення навчання фінішувало святом 

для майбутніх першокласників та їх 

батьків.  

Свої вокальні та хореографічні 

таланти демонстрували учні усіх 1-4 

класів, а майбутні першокласники 

отримали сертифікати про успішне 

навчання та запрошення на 1 вересня 2013 року.  

З вітальними словами до учнів, 

а з вдячними до їх батьків звернулися 

директор школи В.С.Малиновська, 

заступники директора з навчально-

виховної роботи М.А.Петриченко та 

Н.І.Соболь. 

Учнів у другій міській школі 

люблять, цінують і поважають, а 

навчають їх найкращі учителі, тому і 

першокласників щороку у нашій 

школі найбільше. 
 

 

 

  

 



 

 

 

 Швидко спливає час... І знову забуяє травень... Ще один 

навчальний рік прямує до свого логічного завершення. Пройдуть 

підсумкові та перевірочні роботи, навчальні екскурсії і знову в 

нашій школі, як і в інших школах країни, гостинно розпочнуть свою 

роботу пришкільні оздоровчі табори з денним перебуванням. Ми 

чекаємо на всіх бажаючих цікаво та змістовно  провести час в 

нашому таборі «Дзвіночок» з 27 травня по 13 червня 2013 року.  

Виховна робота у пришкільному  таборі  відпочинку  формується в 

напрямах: спортивно-оздоровча, художньо-естетична та гурткова 

робота.  Ви не помітите як мине  14 днів табірної зміни.   
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