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Вибори президента школи — 2015
На минулому тижні у нашому навчальному закладі пройшли чергові вибори президента шкільного самоврядування. На цю посаду
претендувало п’ять
кандидатів: учениця 8
Б класу Жук Юлія,
учениця 9 В класу Лазаренко Валерія, учениця 8 Б класу Ровцова Ілона, учениця 8 А
класу Харченко Анна
та учень 9 Б класу
Шевчук Ігор.
Напередодні дня
виборів пройшла зустріч кандидатів із своїми виборцями, під час якої присутні мали можливість
поспілкуватись із претендентами на посаду президента школи.
16 вересня відбувся процес голосування. До списків
виборців було внесено 282 особи. До виборчої дільниці прийшов та проголосував 171 виборець (60,6 %).
Під час голосування найбільше голосів отримали три
кандидати: Лазаренко Валерія – 58 голосів, Харченко
Анна – 46 голосів та Шевчук Ігор – 53 голоси. Рішенням виборчої комісії новим президентом було визнано
Лазаренко Валерію. Вітаємо її з перемогою та бажаємо
успіхів в організації ефективної роботи шкільного учнівського самоврядування!

Знаменні дати (І семестр)
У цьому навчальному році ми будемо святкувати

170 років від дня народження українського драматурга
І.К.Карпенка—Карого (готує свято 10 Б клас, Видасова Л.П.).

120 років від дня народження російського поета Сергія Єсеніна
(готує свято Гасило Н.І.)

160 років від дня народження українського письменника історика
Д.І.Яворницького (готують свято вчителі історії)

150 років від дня народження письменника-казкаря Ред’ярда Кіплінга (готує свято Раковський К.В.).
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ПОДЯКА
Адміністрація школи висловлює подяку за участь у
виставці дитячої творчості до 1108 річчя Переяслава Сільчнеко Ю.І.6-А, Туній Вікторії 3-Б, Безніско
Вікторії 6-В, Бартєнєву
Богдану 7-Б, Марченко Анні 3-Б, Матієнко Олександру 3-Б, Дяченко Діані 7-Б,
Куришиному Олександру 3В, Солонець Анні 7-Б, Лубчинському Євгенію 6-Б,
Степаненко Дарині 6-Б,
Матієнко Анастасії 9-В,
Красовській І.Г. 2-А, Кучеренко Л.В. 2-А, Мороз Крістіні 3-В, Анікієвій Анні 5В, Роман Яні 9-В, НогайАльоні 3-Б, Тяско Антону
8-А, Колеснику Денису 3-Б,
Крикун Софіі 3-Б, Нечипоренко Тетяні 3-Б, Авраменко Костянтину 3-Б, Ніцкевич Діані 3-В, Сахно Вікторії 8-Б, Вітківському
Юрію 8-Б, Горбатко Наталії 6-Б, Остринській
Тетяні 6-Б, Хаметову Володимиру 5-А, Колгановій
Наталії 7-А, Фаль Назару
7-А та іншим учням.

Гра квест «Я люблю
Переяслав»
14 вересня у нашому
навчальному закладі відбулася IV щорічна пізнавальноспортивна гра квест «Я люблю Переяслав». Ця гра вже
традиційно проходить під
час проведення Олімпійського тижня напередодні Дня
міста для учнів 9-11 класів.
Цього разу маршрути
команд пролягли до міського стадіону, пам’ятного знаку
першої літописної згадки
слова «Україна», Борисоглібської площі та інших історичних місць нашого міста. Щоб
здобути перемогу необхідно було не тільки добре орієнтуватися в рідному місті, а ще
знати його історію та вірно відповідати на запитання гри.
Відмінний результат показала команда 11 Б класу, яка пройшла увесь маршрут за
24 хвилини та відповіла на додаткові запитання. Одразу три команди опинились на
другому місці за кількістю набраних балів: це учні 9 А, 10 Б та 11 А класів. Третє місце
здобули в ході гри учні 9 В класу. Команди-призери отримали почесні грамоти, а переможці – команда 11 Б класу – солодкий приз.
Любіть своє місто та вивчайте його історію!

Оголошення
Дорогі учні!
Запрошуємо вас до шкільних гуртків, щоб цікаво та з користю проводити свій
вільний час.
Хто хоче навчитись танцювати — на вас чекає гурток хореографії ( керівник Ярема
Анжела Аркадіївна, зал хореографії 1 поверх).
Військово-патріотичний гурток “Школа безпеки” запрошує на навчання учнів 10-11
класів (керівник Биков Сергій Іванович, спортивний зал 2 поверх).
Усіх, хто любить театр, запрошуємо до театрального гуртка (керівник Раковський Костянтин Всеволодович). Додатковий відбір відбудеться 28 вересня (понеділок) з 14.30
до 15.30 в новому актовому залі (3 поверх)ю Запрошуємо учнів 7-10 класів.
Оголошення
Шкільна газета запрошує учнів спробувати свої здібності у професії кореспондента.
Звертатись до педагога-організатора Гонтар Ольги Михайлівни або до заступника директора з виховної
роботи Раковського Костянтина Всеволодовича.
Відповідальність за достовірність фактів, наведених у статтях, несуть автори! Редакція газети може не поділяти думок, які
висловлені на сторінках “ШКІЛЬНОГО АКЦЕНТУ”!!!

№3 ВЕРЕСЕНЬ 2015 року

Головний редактор:

Сторінка

2

