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Стрітення в Добренському ДНЗ »Лелеченя»  

15 лютого християнська Церква вшановує  одне 

з найбільших свят – Стрітення Господнє. За 

народними повір’ями цього дня Зима 

зустрічається з Весною. Цікаво пройшло 

відзначення свята Стрітення Господнього у 

Добренському ДНЗ. Вихователі створили для 

дітей справжнє свято з веселими іграми, 

змаганнями, конкурсами, піснями. Наприкінці 

свята Зима з Весною пригостили присутніх 

печивом у вигляді птахів жайворонків, що 

символізують скорий прихід довгоочікуваної 

Весни.  Жайворонків діти ліпили та випікали 

разом з вихователями. Знайомлячи вихованців з 

різноманітними народними святами, звичаями 

та традиціями святкування, ми залучаємо дітей 

до народознавства, формуємо у них 

національну свідомість, гордість за свою 

приналежність до такої нації, як українці, 

повагу до народних традицій. 

 

 

  

 

 

 

  

 День безпечного Інтернету в Добренській ЗОШ 

5 лютого 2019 року у світі відзначається День безпечного 

Інтернету  

Цей день проводиться з метою залучити до дій кожного 

та кожну, хто відіграє свою роль у створенні кращого 

Інтернету для всіх, зокрема, наймолодших 

користувачів.  

  9-11 клас - проведення уроку на тему безпеки підлітків 

від сексуальних ризиків в мережі Інтернет «Інтимне 

селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?», 

перегляд відеопрезентації, скрайбінгу «Трагедія нашого 

часу» 

Під час проведення уроків використано 

матеріали #Stop_Sexтинг.  Учні отримали буклет «Діти та 

підлітки в онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовий всеобуч для учнів 

ДобренськоїЗОШ 

Првововий всеобуч для учнів  

З юних літ людина часто потрапляє в ситуації, коли 

необхідно знати свої права та обов’язки. Буває так, що 

ти не знаєш, як захистити свої права, що для цього слід 

зробити, до кого звернутися по допомогу? 

12 лютого для учнів 7-11 класів проведено правовий 

всеобуч. До школи завітали прокурор Баштанської 

місцевої прокуратури Белікова Катерина, методист 

психологічної служби відділу освіти, молоді та спорту 

Баштанської міської ради Лещенко Інна. Під час розмови 

головні акценти були поставлені на проблеми: 

кримінальна відповідальність підлітків перед законом, 

знання учнями своїх прав та обов'язків, відповідальність 

батьків за виховання та навчання дітей. Особлива увага 

звернута на протидію в шкільному середовищі булінгу. 

Учні переглянули відеоролики та мали змогу задати 

запитання. Такі зустрічі потрібні та корисні для 

учнівської молоді. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/stop_sex%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stop_sex%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 Захоплення Сашка 

Кожна людина має захоплення. Один любить співати, інший — збирати маленькі 

іграшки. Людина, яка має захоплення, — цікава людина, з якою ніколи не буває 

нудно. Захоплення дає можливість людині у повній мірі проявити себе.Захоплюватись 

можна будь-чим.  

В 7 класі навчається Шах Олександр, який має захоплення ще з початкової школи. В 

його портфелику завжди знаходилося місце для пластиліну. Не завжди він уважно 

слухав вчителя, але завжди думав про те, що зліпити ще. Тваринки, іграшки, 

машинки. Сашко подорослішав. Це - гуморист, артист, взагалі, хороший хлопець. Але 

своє захоплення ще більше розвинув. Сашко презентував свій проект "Місто 

Александрія". Спражнє казкове місто. Але треба працювати далі. Сашку 

запропоновано створити макет школи з пластиліну. І він уже приступив до роботи. 

Бажаємо Творчих успіхів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутатскі кошти 

В Добренський ТОВК було придбано 5 паркових лавок на депутатські кошти Віталія 

Костюка на суму 17 тис.грн. Придбані лавки установимо біля клубу, почти, ФАПу, 

коли стане на погоді.    

   Огорожа біля ФАПу 

                                                         Завдяки сприятливим погодним умовам 

територію                                          територію  Добренського ФАПу було огорожено.    

                                       Бетонну огорожу було придбано за бюджетні 

кошти                                                кошти 18 тис. Планують зробити капітальний 

ремон                                                ремонт приміщення. Виготовили проектно 

кошторисну                                       кошторисну документацію на суму 47 тис.    

Олпорпл                                            На ремонт ФАПу виділино 831 тис. бюджетних 

коштв                                                коштів.                  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 лютого - День вшанування 

Героїв Небесної Сотні 
Загальношкільний майдан Добренської ЗОШ 

"Мрії, що обірвалися" 

Небесна Сотня назавжди залишиться в серцях 

українців. Адже Герої не Вмирають! Учні та 

вчителі школи вшанували пам'ять Героїв 

Небесної Сотні 

 Чотири роки тому на Майдані та Інститутській 

ми втратили нашу Небесну Сотню. Героїв, які 

поклали життя, щоб ми могли жити в іншій, 

кращій Україні. Вони теж хотіли жити. Кожен 

мав свої мрії, будував плани на майбутнє, 

малював в уяві свій маленький світ. Не 

судилося. 

 Кожен здійснив особистий подвиг — віддав 

найцінніше — своє життя заради нової 

України. І це не пафосні слова. Це — 

реальність. 

Слава Україні! Героям Слава! 

 

Монетизація Субсидій 

Згідно з Постанови КМУ №62 від 06.02.2019р.  

З 1 Березня 2019 року почнеться виплата 

субсидій у грошові формі .Всі, кому 

призначено субсидію з 2018 р отримають у 

березні готівку для оплати комунальних 

платіжок за лютий. Пенсіонери отримають  

готівку по субсидії разом з пенсією. У кого є 

пенсійна карта, то кошти будуть зараховані 

разом з пенсією. Тим, у кого не має пенсійної 

карти, субсидію разом з пенсією доставить 

укрпошта. 

* Особам працездатного віку, отримувачам 

субсидії, необхідно звернутись з 

12.03.2019 року по 25.03.2019 року у 

відділення Ощадбанку з паспортом та 

інд.кодом для отримання коштів по 

субсидії. 

* Оплата ЖКП проводиться по фактичним 

показникам  (прилади обліку), обов’язкову 

плату по субсидії оплачувати не потрібно. 

Так для прикладу: якщо сім’я отримує 

субсидію у розмірі 1600 грн, а платіжка за 

газ у лютому прийде на 1100 грн. , то 500 

грн залишається на власні потреби, або для 

оплати рахунку за воду чи електроенергію. 

* Таким чином людина може використати     

зекономлені кошти на свій розсуд. 

      Консультує фахівець з соціальної роботи: 

       Любов Вагін  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


