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Це ваша дитина.Це ваша дитина.
Навіть якщо Навіть якщо 
ви розлучені ви розлучені 
з її мамою. з її мамою. 
Або татом...Або татом...
Не всі батьки дбають Не всі батьки дбають 
про утримання про утримання 
своїх синів і доньоксвоїх синів і доньок

3 с.

Зовсім Зовсім 
безкоштовних безкоштовних 
послуг не буваєпослуг не буває
Деякі особливості Деякі особливості 
проведення розрахунків проведення розрахунків 
невикористаної невикористаної 
субсидіїсубсидії

5 с.

Тепломережа:Тепломережа:
що робити що робити 
з боргами, з боргами, 
аби взимку аби взимку 
не замерзнути не замерзнути 
у холодних у холодних 
квартирахквартирах

4 с.

Сторінка Сторінка 
для дітей від для дітей від 
Лідії Кір’яненкоЛідії Кір’яненко
10 с.

Äåíü çíàíü
ñâÿòêóâàòèìåìî
äðóãîãî âåðåñíÿ
Ñüîãîäí³, òðèäöÿòîãî
ñåðïíÿ, î 09.00, 
ó Áóäèíêó 
òåõí³êè 
ðîçïî÷àëàñÿ 
ïåäàãîã³÷íà 
êîíôåðåíö³ÿ, 
íà ÿê³é ï³ä³á’þòü
ï³äñóìêè 
2018/2019
íàâ÷àëüíîãî ðîêó 
òà âèçíà÷àòü ïëàíè íà ìàéáóòíº.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ïåðøå âåðåñ-
íÿ ïðèïàäàº íà íåä³ëþ, óðî÷èñòîñò³ ç 
íàãîäè Äíÿ çíàíü òà Ñâÿòà ïåðøîãî 
äçâîíèêà â óñ³õ çàêëàäàõ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ðàéîíó â³äáóäóòüñÿ 
ó ïîíåä³ëîê, äðóãîãî âåðåñíÿ. 

Ïî÷àòîê — î 08.30.

öÿòîãî
0, 

òü

Навчальний рік
2019/2020:
нововведення

Ñêàñóâàííÿ ñï³âáåñ³äè ïðè âñòóï³ 
äî 1 êëàñó. Êîíêóðñíîãî â³äáîðó ä³òåé 
äî ïåðøîãî êëàñó íå áóäå. Ïåðøîêëàñ-
íèêè çàðàõîâóþòüñÿ äî øê³ë çà ì³ñöåì 
ðåºñòðàö³¿ — íåçàëåæíî â³ä òîãî, ñïå-
ö³àë³çîâàíà øêîëà ÷è çàãàëüíîîñâ³òíÿ. 
Âèáðàòè ³íøèé çàêëàä ìîæíà, ÿêùî 
òàì çàëèøèëèñÿ â³ëüí³ ì³ñöÿ ï³ñëÿ 
ïðèéîìó «ñâî¿õ» ó÷í³â. Òîä³ ìîæëèâèé 
êîíêóðñ.

Øê³ëüíà ôîðìà íå îáîâ’ÿçêîâà. Ó 
íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ò³ëüêè áàòüêè ³ 
ä³òè âèð³øóþòü, ùî îäÿãàòè. Àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ á³ëüøå íå çìîæå ïðèìóøóâàòè ó÷í³â 
â³äâ³äóâàòè óðîêè ó ôîðì³.

Íîâå ìåíþ äëÿ øê³ëüíèõ ¿äàëåíü. 
Óñ³ ñòîëè÷í³ øêîëè ïëàíóºòüñÿ ïåðå-
âåñòè íà ìóëüòèïðîô³ëüíå ìåíþ. Ö³íà 
çà îá³ä íå çì³íèòüñÿ, ÿê ³ ïðîäóêòè, àëå 
òåïåð îá³ä ó ¿äàëüí³ áóäå íàãàäóâàòè 
øâåäñüêèé ñò³ë, äå ó÷í³ çìîæóòü ñàì³ 
âèáèðàòè, ùî ç’¿ñòè ñüîãîäí³. Ìîæëèâî, 
çãîäîì òàêà ïðàêòèêà çàñòîñîâóâàòè-
ìåòüñÿ é â ³íøèõ ðåã³îíàõ.

Ñâ³òëîâ³äáèâí³ æèëåòè äëÿ ó÷í³â 
1-4 êëàñ³â. Ìîëîäø³ øêîëÿð³ çîáîâ’ÿ-
çàí³ íîñèòè ñâ³òëîâ³äáèâí³ æèëåòè â 
òåìíèé ÷àñ äîáè, êîëè éäóòü äî øêîëè 
³ ïîâåðòàþòüñÿ äîäîìó. Âçèìêó áóäå 
äîðå÷íî íàä³òè æèëåò ³ âðàíö³ — ïîâåðõ 
êóðòêè àáî ïàëüòî. Çàâäÿêè öüîìó âîä³¿ 
êðàùå áà÷èòèìóòü ä³òåé íà äîðîç³, ùî 
äîçâîëèòü çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ÄÒÏ ç 
ó÷íÿìè.

Åëåêòðîííèé ó÷í³âñüêèé êâèòîê. 
Ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ âñ³ øêîëÿð³ 
çàì³ñòü çâè÷àéíèõ ó÷í³âñüêèõ êâèòê³â 
îòðèìàþòü åëåêòðîíí³. Òîæ áàòüêè çìî-
æóòü â³äñòåæóâàòè ïåðåì³ùåííÿ äèòèíè 
ì³ñòîì çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî 
äîäàòêó.

Â³ëüíèé âèá³ð ôîðìè íàâ÷àííÿ. 
Öå íîâîââåäåííÿ ñòîñóºòüñÿ ä³òåé, ÿê³ 
çìóøåí³ ïðîïóñêàòè óðîêè ÷åðåç ÷àñò³ 
õâîðîáè àáî æ ñåðéîçí³ çàíÿòòÿ ñïîð-
òîì, ìóçèêîþ òîùî. Áàòüêè ìàþòü ïðàâî 
ïîäàòè çàÿâó àäì³í³ñòðàö³¿ øêîëè, ùîá 
ïåðåâåñòè äèòèíó íà ³íäèâ³äóàëüíó ôîð-
ìó íàâ÷àííÿ. Ó÷èòåë³ ñêëàäàþòü äëÿ òà-
êèõ ä³òåé ñïåö³àëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí. 
Îö³íêà ð³âíÿ çíàíü â³äáóâàòèìåòüñÿ äâ³÷³ 
íà ð³ê ó âèãëÿä³ ï³äñóìêîâî¿ êîíòðîëüíî¿ 
ðîáîòè.

Âåñòè óðîêè â øêîë³ çìîæóòü íå 
ò³ëüêè â÷èòåë³. Êîëè ó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³, íàïðèêëàä, íåìàº ïðîô³ëüíîãî 
â÷èòåëÿ, òî îêðåì³ óðîêè çìîæå ïðîâî-
äèòè ãóðòîê àáî îðãàí³çàö³ÿ ç õîðîøèìè 
ôàõ³âöÿìè. Öåé ï³äõ³ä íàçèâàºòüñÿ ìå-
ðåæåâîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ. Òàê ìîæíà 
ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó íåñòà÷³ â÷èòåë³â. 
Çàïðîïîíóâàòè ñâî¿ ïîñëóãè çìîæóòü óñ³ 
óñòàíîâè, çàö³êàâëåí³ ó òàê³é ñï³âïðàö³.

Îãîëîøåííÿ îö³íîê øêîëÿð³â. Â³ä-
òåïåð îö³íêè ó÷íÿ — öå éîãî îñîáèñòà 
³íôîðìàö³ÿ, ÿêó â÷èòåëü íå ìàº ïðàâà 
îãîëîøóâàòè íà âåñü êëàñ. Áåçïîñå-
ðåäíüî íà óðîö³ â÷èòåëü ìîæå çàãàëü-
íèìè ôðàçàìè îö³íèòè â³äïîâ³äü/ðîáîòó 

ó÷íÿ, àëå îö³íêó â áàëàõ âèñòàâëÿòèìå 
ó ùîäåííèê íà ïåðåðâ³ àáî ï³ñëÿ óðîê³â  
³íäèâ³äóàëüíî. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ áàòü-
ê³âñüêèõ çáîð³â. Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè 
³ íàó êè ââàæàþòü, ùî ó òàêèé ñïîñ³á 
ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó öüêóâàííÿ 
øêîëÿð³â ÷åðåç îö³íêè.

Ñêàñóâàííÿ äîøêè ïîøàíè äëÿ 
â³äì³ííèê³â. Êîæåí ó÷åíü ³íäèâ³äóàëü-
íèé ó ñâî¿õ óñï³õàõ. Õòîñü äîáðå íàâ÷à-
ºòüñÿ, à õòîñü êðàùå ãðàº ó ôóòáîë, 
òàíöþº àáî ñï³âàº. Æîäíîãî ç íèõ íå 
ìîæíà âèä³ëÿòè.

Çì³íè â ïðîãðàì³ ÇÍÎ-2020 ç 
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ó íîâîìó 
íàâ÷àëüíîìó ðîö³ çì³íèëàñÿ ïðîãðàìà 
ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, äåÿê³ 
òâîðè ïðèáðàëè, äåÿê³ — äîäàëè. Òîæ 
âèïóñêíèêàì äîâåäåòüñÿ ïåðåãëÿíóòè 
ñïèñîê îáîâ’ÿçêîâî¿ ë³òåðàòóðè. ² çðî-
áèòè öå êðàùå çàâ÷àñíî.
…Óêðà¿íà ïðîäîâæóº øëÿõ ðå-
ôîðì. Ïðè íàø³é áåçïîñåðåäí³é 
ó÷àñò³ óòâåðäæóºòüñÿ Íîâà óêðà-
¿íñüêà øêîëà, äîñêîíàë³øîþ ñòàº 
ñèñòåìà îñâ³òè. Òîæ çàëèøàéìîñÿ 
àêòèâíèìè òâîðöÿìè ìàéáóòíüîãî, 
ÿêå ïî÷èíàºòüñÿ ñàìå ³ç çàêëàä³â 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
Óñï³õ³â ³ ïåðåìîã ïåäàãîãàì, ó÷íÿì, 
áàòüêàì, óñ³ì, êîìó íå áàéäóæèé 
çàâòðàøí³é äåíü êðà¿íè 
³ Êðàñíîãðàäùèíè.

Ï³äãîòóâàëà Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ
Ôîòî ²ííè Ãîðáàíü

За кілька днів розпочнеть-
ся навчання у закладах 
загальної середньої освіти. 
Які зміни чекають учнів і 
педагогів цьогоріч? Про це 
запитали начальника відді-
лу освіти Красноградської 
районної державної адміні-
страції Антоніну ТУРОВУ.
— Нововведення справді є. 
Стосуються вони як орга-
нізації навчального проце-
су, так і деяких моральних 
аспектів — завдяки їм пере-
бування у школі буде для 
учнів більш комфортним. 
Зупинимося на цих змінах 
детальніше.


