
 

 

 

 

 

 

 

  Привітання зі святом знань! 

 

Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного 

бажання вчитися і пізнавати. Легкості в 

новому навчальному році. Дружної 

атмосфери, цікавих подій, чудових 

відміток і постійного прагнення бути 

краще, ніж учора. Успіхів, здоров'я, 

терпимості і чудових результатів! 

 

                                    П. Молодецький  

 

 

 

 

1 вересня у Новоіванівській школі 

традиційно  по - родинному пройшло 

свято Першого дзвоника, який сповістив 

учнів, батьків та вчителів про початок 

нового навчального року. День знань-це 

особливе свято! Адже воно знаменує 

початок нових знань, досягнення нових 

успіхів на шкільній ниві.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший дзвоник – це завжди хвилююча 

подія, особливо для наймолодших учнів-

першокласників. Цього року для 3-х 

хлопчиків-першокласників: 

Молодецького Дениса, Димочко 

Миколи, Макарова Олександра, які 

переступили поріг школи  все 

розпочнеться вперше: розпочнеться 

цікаве шкільне життя, перший 

навчальний рік, перший дзвоник, 

перший урок, перша вчителька, перша 

оцінка. Для дев’ятикласників цей 

навчальний рік буде останнім і 

вирішальним, він прокладе межу між 

дитинством і дорослим життям. 

Директор школи Хобзей М.С. привітав 

усіх присутніх з чудовим святом Днем 

Знань, побажав учням, батькам, 

вчителям міцного здоров’я, 

наполегливості та успіхів у навчанні, 

щоб кожен з дітей став доброю, 

освіченою людиною, яка б уміла 

любити, творити, примножувати. 

Привітали учнів гості: т.в.о. старости 

Молодецький П.І.,депутат міської ради 

Осадчий О.В.Хвилюючим були виступи 

першокласників, учнів 9-8 класів. Тож на 

всій перший урок учні пішли в 

піднесеному настрої, щасливі та 

задоволені. Нехай їм щастить у стінах 

рідної школи, а їх вчителя  

допомагатимуть  їм долати труднощі, 

будуть поряд для того щоб навчати 

наших дітей не тільки грамоти, а й бути 

мудрими, добрими, порядними 

справжніми людьми. 

 

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 



 

З метою пропаганди  здорового способу 

життя з 09.09 по 13.09.2019 року в 

Новоіванівській філії І-ІІ ступенів 

проводився Тиждень фізичної культури 

та спорту, який був присвячений темі:  

« Здоров’я кожної людини – це його 

багатство». Під час проведення тижня 

робота вчителя фізичної культури 

Літвінова Анатолія Олександровича була 

спрямована на: 

*виховання учнів ціннісної орієнтації на 

здоровий спосіб життя; 

*покращення здоров’я 

*придбання необхідних знань в області 

фізичної культури і спорту; 

*залучення учнів до систематичних 

занять фізичною культурою і спортом; 

* виховання   колективізму і 

взаємодопомоги, дисциплінованості, 

сміливості, наполегливості, завзятості, 

витримки, спортивного азарту, 

взаємовиручки і підтримки. 

  Серед учнів 1-4 класів відбулися 

«Козацькі забави», де запеклій боротьбі 

перемогла команда «Сміливчиків». Було 

проведено «Олімпійський урок» серед 5-

9 класів. 

   Весело, із азартом і завзяттям 

проходили змагання. Скільки радощів , 

гарного настрою, здоров’я, бадьорості 

отримали учні! 

 

 
 

 

 

 

 



     
Майже закінчилися роботи  по 

реконструкції нашого дитячого садочка  

згідно інвестиційного проекту. З метою 

покращення матеріально-технічної бази 

ЗДО в минулому році на загальних 

зборах громадян, наша громада 

вирішила, що кошти  інфраструктурної 

субвенції треба направити саме на 

закінчення робіт по реконструкції  

дошкільного дитячого закладу. І ось 

сьогодні ми маємо результат - 

приміщення не впізнати.  Проведено 

утеплення та фарбування фасаду, 

зроблено нове вимощення навколо 

будівлі,установлені блискавко 

захисники, пожежні люки. На 

сьогоднішній день роботи по 

інвестиційному проекту  за рахунок 

коштів субвенції  виконано на 85%. 

Батьки малюків задоволенні. І приємно 

не тільки батькам. Садочок, як  і школа 

знаходяться в центрі села  і стали 

справжньою прикрасою нашої 

Новоіванівки.  

 

 

 

              

 

Шановні жителі Баштанської 

об'єднаної територіальної громади! 

З 09 вересня по 01 жовтня 2019 

року Баштанська міська рада приймає 

пропозиції для розробки Програми 

соціально-економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної  територіальної 

громади на 2020‒2022 роки. 

Пропозиції можна надавати у 

письмовому вигляді за адресою: вул. 

Героїв Небесної Сотні,38. (II поверх, 

кабінет №10), або на електронну пошту: 

bashtanskaotg@ mk.gov.ua чи 

зателефонувавши за номером (05158) 2-

71-70.  

 

  

Вітаємо всіх іменинників 

Новоіванівської територіальної 

громади, які народилися в вересні місяці. 

Зичимо здоров’я, благополуччя, миру та 

добра! 

 

 


