
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 
Привітання міського голови Плющівській 
загальноосвітній школі 

 

Дорогі учні, вчителі, батьки Плющівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів! 

Щиро вітаю Вас з 45-річчям з дня заснування 
закладу! 

  45-річний ювілей школи – не звичайний юві-
лей, а ювілей домівки поколінь. Одні навчали, 
інші навчались. Школа – це не тільки стіни, 
насамперед, це – дух, пам’ять, традиції, насту-

пність поколінь. 
  45 років для школи – це певний рубіж, висо-

ка сходинка, на яку необхідно було піднятися. 
Це понад 47,5 тисяч уроків, більше 94,5 тисяч 
шкільних дзвінків. 
  Багато щасливих моментів, подій пам’ятають 
стіни Вашої школи. Зі стін школи вийшли сот-

ні талановитих випускників, які, можливо, не 
всі стали дуже відомими, але немає сумніву в 
тому, що вихованці школи понесли у світ зер-

на любові до всього рідного, вони добрими 
справами прославляють школу й село на 
теренах країни й зарубіжжя. 

  Дякую учителям за відданість загальній 
справі, за любов до своєї професії. Дякую всім 

спеціалістам, технічним працівникам – Ваш 
щоденний  внесок  у  життєдіяльність  закладу 
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такий необхідний. І теж – почесний. Велике 
спасибі батькам! Тісний зв’язок з Вами, щире 
спілкування дають педагогам можливість 
ефективно вирішувати концептуальні питання 
навчання й виховання дітей. 
  Протягом всіх років об’єднання міська рада 
піклується про забезпечення комфортних 
умов для розвитку підростаючого покоління, 
створення сучасного освітнього простору. 
Зроблено багато та попереду ще багато ціка-

вих ідей. У цьому році попри кризу проведено 
поточний ремонт покрівлі та модернізацію ме-

режі Інтернет, проведено поточний ремонт 
закладу. 
  Від щирого серці ще раз вітаю всіх з ювілей-

ним днем народження Вашого навчального за-

кладу. Усім мирного неба, невпинного руху 
вперед до розбудови нової української школи, 
успішного здійснення всіх планів та задумів. 
А підґрунтям щасливого життя та плідної про-

фесійної діяльності хай буде міцне здоров’я, 
серце сповнене любові та добра, натхненна 
думка й щирі почуття. Щоб життя було світ-

лим і радісним, як цей святковий день, а друж-

ні привітання додадуть життєвої наснаги в 
скарбничку душі. Нехай людська шана буде 
подякою вчителям. 

З повагою – голова об’єднаної громади  
                                       Іван РУБСЬКИЙ 

 
 

Шлях, довжиною в 45 років… 

 

Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 45 

років!!! 
  45років – це мало чи багато? Для однієї 
людини – це ціла вічність, більша частина 
життя. А для історії, – 45 років – менше, ніж  
 



 

одна мить.  Для  нашого села, його мешканців 
– певний етап. І цей етап наша рідна школа 
пройшла гідно.   
 

 

 

  Сьогодні велике свято, адже 45-річний 
ювілей школи – це не тільки стіни закладу, 
насамперед, це – дух, пам’ять, традиції, 
наступність поколінь. Це тисячі випускників і 
теперішніх учнів, це ті педагоги, які щодня 
переступають поріг, сіючи зерна доброго, 
розумного, вічного. Це й ті, хто відійшов у 
вічність,  але завжди живуть вони в пам’яті 
учнів та колег. Це  і вчителі-ветерани, для 
яких найвища нагорода в житті – успіхи 
колишніх вихованців, їхні щирі слова 
подяки. Ми  вітаємо кожного з Вас з цією 
знаковою датою. Бажаємо мирного неба, 
невпинного руху вперед, успішного 
здійснення всіх планів та задумів! 

 

 

  Сьогодні особливий день, тому і перший 
урок незвичний. Він присвячений Дню 
народження школи. Невеликий екскурс в 
минуле здійснили класні керівники з 
учнівськими колективами. 
  

 

 

 

Ми дивимось на світ широко відкритими 
очима, нас не лякає майбутнє. І хоч у школи 
зараз нове ім’я, нові учні, нові вчителі… 
Однак її суть залишається тією ж самою. 
Школа завжди буде з нами, з нашими дітьми, 
онуками, залишиться символом любові, 
вдячності та дитинства. 
  Нашій школі – 45 років! Школа – це люди, 
що в ній працюють, люди, які щодня віддають 
частинку своєї душі, досвіду та знань своїм 
учням! Це свято зустрічей, свято – спогадів, 
під час якого в очах бринять сльози. Адже 
кожен згадує своє життя, дитинство, 
молодість, які розпочалися саме тут, на 
плющівській землі, починалися від 
батьківського порогу і стежини до школи.  

 

Пройдений життєвий шлях тісно 
переплетений з мелодією  шкільних дзвінків, 
яких вже  й не злічити. Нехай завжди в стінах 
нашої школи лунає дитячий сміх і шкільний 
дзвоник збирає дітей на новий урок! 

 

 



 

 

 

 

 

 


