
                            

                                                                                                                                                           

                                                      ЗА СЕРПЕНЬ  2019 РОКУ 
             ПО НОВОЄГОРІВСЬКОМУ  
           ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОРГАНУ 

 
 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА НОВОЄГОРІВКИ ! 

 
Хочу привітати  Вас з наближаючим  чудовим хвилюючим святом — Днем 

Знань! Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Це 
день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням і 

студентам — до своєї другої домівки — у школи та вузи.Саме в День Знань ми 
з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів й викладачів, їх неоціненну 

роботу розуму й серця. Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, — ми завжди 
залишаємося вашими учнями! Усім, хто в цей День прийде до навчальних 

закладів здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти 
взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустріти добрих і надійних друзів. 

А особливо, нашим дорогим першокласникам — ніколи не зупиняйтеся на 
дорозі Знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна! Щасти Вам! 

 
З повагою до Вас староста С.Чухаренко 

 



ВІТАЄМО   НОВОГО  ДИРЕКТОРА  НОВОЄГОРІВСЬКОЇ ЗОШ  І-ІІ  СТУПЕНІВ 

Шановна Неля  Петрівна! 

             Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого призначення на високу і 
відповідальну посаду - директора школи.Переконані, що Ваш професійний досвід, 
енергія, управлінський талант і організаторські здібності дозволять Вам домогтися 
значних досягнень на цьому високому і відповідальному посту.Щиро бажаємо 
конструктивної роботи, невичерпних сил та успіхів у всіх починаннях! Зичимо Вам 
великих здобутків, а підґрунтям плідної професійної діяльності на новій посаді хай 
буде міцне здоров`я, сповнене любові серце, натхненна думка й добрі почуття. Хай 
притаманні Вам енергія, завзятість та наполегливість і надалі сприяють піднесенню 
іміджу Новоєгорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів! Нехай у всіх починаннях Вас супроводжує 
удача, розуміння та підтримка колег і однодумців, а непроста відповідальна робота 
приносить задоволення і творчих перемог. Нехай дружні привітання додадуть Вам 
життєвої наснаги, а людська шана буде подякою за плідну працю! 

З  повагою  до  Вас   колектив   Новоєгорівського 
територільного   огану 

 

 
 

 

ШАНОВНІ   МЕШКАНЦІ СЕЛА НОВОЄГОРІВКИ  
 

Запршуємо Вас  прийняти участь у світкуванні Дня села Новоєгорівки ,  
яке відбудеться 28  вересня 2019 року  .  

Святкова програма буде знаходитись на дошках оголошень та соціальних 
мережах інтернет.   


