
Дорогі друзі! Почався новий 

навчальний рік.  

Усім, хто  прийшов до гімназії 

здобувати знання, бажаю до-

сягти своєї мети у житті, 

знайти взаєморозуміння з учи-

телями та батьками, зустріти 

добрих і надійних друзів. Дорогі наші 

першокласники,  ніколи не зупиняйтеся 

на дорозі Знань, вона цікава і по-

справжньому нескінченна! Знайте, що 

навчання – це прихований скарб. Вчіть-

ся, щоб знати, діяти, жити. Упевнена, що 

зерна науки дадуть добрі сходи і зрос-

туть у ваших душах урожаєм мудрості та 

натхнення. Ростіть здоровими, досягай-

те високих результатів у навчанні та 

завжди будьте активними у громадсько-

му житті. 
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 Зимові канікули – 27.12.2010-09.01.2011     

Весняні канікули – 21.03.2011- 27.03.2011 

Вітаємо переможців обласного конкурсу  

«Космос. Людина. Духовність.»  

Перед Вами перший номер 

нашої гімназичної газети. Ми 

намагались зробити її  більш 

цікавою та корисною. Якщо у 

Вас, дорогі читачі, є пропозиції 

щодо вдосконалення газети, про-

симо надати їх в кабінет інфор-

матики.  

До уваги класних керівників та лідерів 

класу. Пропонуємо на класних годинах 

обговорити тему «Кіровськ – наше рідне 

місто». Нас цікавить ваша думка з приводу: 

- чи любите ви своє рідне місто, пишаєтесь 

ним, знаєте його історію; - чи турбує вас 

чистота наших вулиць, хто винен в тому, що 

наші вулиці не завжди чисті. Ма-

теріали обговорення лідерам 

класів надати організатору.       

          Відповідальна за випуск газети: 

                  Глотова Г. І, 

Увага!!! Структура навчального року 

Караваєв Д.  

11-А клас—І місце 

Кривцов В. – 10-А.  

ІІІ місце 

Курасов В. –  

11-А клас,  

ІІІ місце 

Відкривши велику скарбницю пізнання, 

Дітей всіх у школі піднесли навчанню. 

Не схибили жодного разу ні в чому, 

І вкотре шануєте вчительську мову. 

 

Дивитись на Вас, брати приклад миттєвий- 

Є  гарний урок, добрий досвід життєвий. 

За всі довгі роки подяки вам мало, 

Бо ваше тепло дуже рідним нам стало. 

 

Ви наші вторинні батьки-це є факт, 

І в п'єсі у вас не останній ми акт. 

Великі надії заклали ви в нас- 

З любов'ю , теплом -11 клас… 

                 Котова А., учениця 11-Б класу      



У гімназистів з'явився  власний щоденник  

Стр. 2    Общая тетрадка 

Наступного року на абітурієнтів чекають три хвилі 

зарахування, електронний прийом документів та 

додаткові бали за довузівську підготовку. 

        Вперше з часів запровадження правил вступу за сертифіката-

ми ЗНО абітурієнти, які відвідували курси довузівської підготовки, 

отримають привілеї. До свого рейтингового балу слухачі курсів 

отримають, згідно з новими правилами, 20 бонусів. Однак додат-

кові бали за довузівську підготовку дадуть тільки в тому ВНЗ, де 

абітурієнт її проходив. При цьому сама підготовка повинна трива-

ти не менше трьох місяців і щонайменше 150 аудиторних годин. 

        Переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту 

МАН позбавили права на першочерговий вступ. Тепер діти, які 

посіли 1-е місце, отримають до своїх конкурсних балів додаткові 

50 балів, 2-е місце - 40 балів, 3-є місце - 30 балів. Вундеркінди 

зможуть користуватися належними пільгами лише на профільних 

спеціальностях. 

        Як і раніше, першими в списках на зарахування будуть піль-

говики. За новими умовами, це діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, інваліди I і II груп та діти-інваліди до 

18 років, чорнобильці, діти шахтарів, а також діти, чиї батьки заги-

нули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах (у 

тому числі діти загиблих під час аварії на шахті ім. Засядька), діти 

військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов'яз-

ків. 

        Основним джерелом інформації про формування списків на 

зарахування для абітурієнтів, як і в 2010-му, стане система 

"Конкурс". Незважаючи на її недосконалість та проблеми з серве-

ром, МОН зобов'язало приймальні комісії передавати дані для 

"Конкурсу" щонайменше раз на добу. 

Календар абітурієнта 2011 

З 2 червня по 10 липня - тестування з усіх предметів ЗНО 

1 липня починається прийом документів до вузів 

До 22 липня розглядаються апеляції щодо ЗНО 

22 липня закінчується прийом документів в абітурієнтів, які будуть 

здавати творчі конкурси 

23 - 31 липня проводяться творчі конкурси та вступні іспити для 

тих, хто закінчив школу в 2007 році і раніше 

31 липня завершується прийом документів 

1 серпня вивішуються списки рекомендованих до зарахування до 

ВНЗ 

6 серпня і 8 вересня - друга і третя хвиля формування списків реко-

мендованих до зарахування на бюджет 

До 10 серпня приймальні комісії зараховують абітурієнтів, які прой-

шли на бюджет, до 25 серпня - на контракт 

За матеріалами сайту http:\\mon.gov.ua 

 

До уваги випускників та їх батьків 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімназія має власний щоденник. Водночас іміджевий та 

інформаційний продукт покликаний задовольнити потреби учнів 

та батьків у щоденнику, що відрізняє нашу шкільну спільноту від 

інших та підкреслює наш статус загальноосвітнього закладу з 

інформаційно-технічною спеціалізацією 

Внутрішні розвороти щоденника: 

     - Навчальна практика та екскурсії 

- Перелік учителів, що викладають у класі, та розклад дзвінків  

- Історія школи 

- Правила дорожнього руху та схема безпечної дороги до школи  

- Правила поведінки  

 - Особисті дані власника щоденника 

Шкільний   щоденник - обличчя учня. Я вважаю , що щоденник , який 

цього року з'явився у гімназистів, є зручним для користування. Він 

дає  всю потрібну інформацію для школярів. Найважливішим є істо-

рія про гімназію, бо вона розповідає про минуле закладу, де ми на-

вчаємось.                      

Шкільний щоденник має вставки про правила поведінки й номера 

телефонів служб екстренної допомоги, щоб учень міг звернутися у 

разі потреби.  

Щоденник нашої гімназії  не містить у собі зайвої інформації у вигля-

ді реклами, бо його головна мета - налаштувати учнів на роботу і не 

відволікати від неї дітей. 

Мельнічук Анастасія, 11-Б клас 

Затверджено нові умови вступу до вузів на 2011 рік 



Ми навчаємось у 11-А класі. За довгі роки 

навчання пліч-о-пліч ми стали справжньою сім’єю. 

Наш клас - це міцна дружня родина, у якій панує дух 

взаємної допомоги та підтримки. Ми пишаємося і 

любимо нашого класного керівника Гордієнко Надію 

Василівну, яка піклується, виховує нас. Ми цінуємо її 

труд, ласку і все, що вона для нас робить, бо навчання 

– це складний і різноплановий процес.  

Учні нашого класу беруть участь у багатьох 

олімпіадах, конкурсах і неодмінно здобувають призові 

місця. Серед нас є і завзяті спортсмени, і талановиті 

співаки та танцюристи, художники та інтелектуали. 

Усіх наших умінь не перелічити, проте можна сміливо 

сказати, що усі ми по-своєму талановиті і неповторні. 

Нашими головними якостями є доброта, щирість, вдя-

чність та кмітливість. Разом - ми непереможна сила, 

що здолає усі перешкоді на своєму шляху. Та ось ско-

ро наші дороги розійдуться, кожен піде своїм шляхом, 

та рідну гімназію і наш клас ми не забудемо ніколи! 

                                   Лідер класу  Шевченко Оксана. 

Общая тетрадка 

11-а клас 

Стр. 3 

11-б клас 

Ми уже одинадцятикласники. З маленьких миленьких діточок 

ми перетворилися на цілком дорослих людей. Ці роки промайнули, ніби 

одна мить. Незчулися, як час розлучатися, обирати власний шлях у бурх-

ливому дорослому житті. 
 

             Тепер ми майже сім’я, злагоджений колектив. У кожного з нас 

різні вміння та вподобання, і ми доповнюємо один одного. Ми займаємо-

ся музикою ( Стахорський М., Котова А., Шкітіна В., Толочек О. ).У нас є 

художники ( Головатюк О., Соколова О, Вегера Г., Буценко Є. ), спорт-

смени ( Горшков Д., Гордієнко О., Кашкарова Л., Стефанова К. ). Ми бере-

мо участь в олімпіадах, конкурсах ( Єрмолаєва О., Фещенко А., Тиртишна 

М. Крестенкова Т.).  
 

             Зараз ми розуміємо, що головне - почуття спокою та впевненості 

у тому, що і вчителі, і однокласники допоможуть нам цього важкого року. 

Весь цей час особливе місце у нашому житті належало вчителям. Вони 

доклали безліч сил, енергії та знань, щоб ми стали тими, ким є сьогодні. 

Дякуємо вам, наші любі, за вашу турботу і допомогу! 
 

       Не можна сказати, що всі 11 років пройшли без 

сварок і образ. Звичайно, це було, але ми все одно 

знаходили в собі сили пробачити один одного і за-

плющити очі на недоліки. Ми достатньо були разом, 

за цей час просто неможливо було не прикипіти ду-

шею до кожного. Як у будь-якому колективі, з кимось 

спілкуємося більше, з кимось – менше, та розлучатися 

не хочеться ні з ким. 
 

     Я бажаю усім одинадцятикласникам творчого на-

тхнення, навчального запалу, нових мрій та їх здійс-

нення. 

                Єрмолаєва Олександра, учениця 11 – Б класу    

Знайомтесь—наші випускники 



Відповідальна за випуск: Глотова Г. І. 

Члени редакційної колегії: Мельнічук А., 

Єрмолаєва О., Котова А., Фещенко А., Стахор-

ський М., Кашкарова Л., Звонікова А., Крестен-

кова Т., Філіна А., Вінніченко А. 

Комп’ютерна верстка: Шварьов І. М. 

Фото: Шумська Н. О., Толочек О.,  

Шкітіна В.   

Коректор: Єрмолаєва О. 

Наша адреса: м. Кіровськ, вул. Леніна, 8, 

кабінет 16. 

Дивіться свіжі гімназичні новини на на-

шому сайті: kir-gimnasium.ucoz.ua 
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З радістю приймаємо першокласників в нашу гімназичну родину 

У народі існує легенда: коли народжується людина, то у небі 

спалахує  зірка. Та наші зірочки – це не небесні холодні та 

мерехтливі. Вони живі, яскраві, не схожі одна на одну. Ви 

здогадалися, що це за зірки? Звичайно, це зірочки 1-А прогі-

мназичного класу, які сяють незвичайно, по-особливому, не 

повторюючи одна одну. Так 1 вересня 2010 року народився 1

-А прогімназичний клас, в якому 18 учнів: 7 дівчаток і 11 

хлопчиків. Всі вони допитливі, працелюбні. Клас дружній., 

діти доброзичливо ставляться один до одного. І, я сподіва-

юсь,  швидко увіллються в дружню гімназичну родину.  

                                            Вчитель 1-А класу, Капиця В. М. 

Радо зустріне за партами вас Самі найважчі шляхи обираємо 

Дружний і сонячний 1-В клас Самі найважчі задачі рішаємо 

Милі, веселі, чарівні малята Розумники милі, розумниці милі 

Лицарі—хлопці, красуні—дівчата Завжди винахідливі, юні, квітливі. 

 

В класі 15 веселих малят  Є серед них лікарів небагато 

10 хлопців і 5 дівчат  З часом вони будуть нас лікувати 

Є серед них майбутні спортсмени Є співаки—мають голоси дзвінкі 

Банкіри, політики і бізнесмени Ну і звичайно ж є кінозірка 

                                                Вчитель 1-В класу, Пахолок Р. С.

Як живеш, Райдужна 
8 октября, в городе Попасная , прошел ежегодный слёт 

членов детской организации «Лугари». В мероприятии 

приняли участие команды из Стаханова, Первомайска, 

Брянки и  Попасной. Наш город на слёте представляла 

команда «Веселкова» Кировского отделения ЛОДГО 

«Лугари». В составе команды присутствовали ученики 

Кировской многопрофильной гимназии : Толочек Алек-

сандр, Нагорняк Татьяна, Коваленко Елена, Прядко Юлия 

и Савенчук Виктория; и ученица СОШ №21 - Протасова 

Елизавета. 

Попаснянские «Лугари» встретили нас с большим госте-

приимством и с открытой душой. В программе слета были 

запланированы презентации городов, а также игровая про-

грамма с веселыми и занимательными конкурсами, игра-

ми и танцами. После выступления , все ребята были в 

восторге и вместе с ними мы сделали сюрприз нашим 

руководителям, разучив пару движений нашего танца. Гос-

тям, приехавшим из Луганска, понравилось выступление, 

которое продемонстрировала наша  команда, и они при-

гласили нас в Луганск, на праздник - День рождения ЛОД-

ГО «Лугари». 

 Слет нам очень понра-

вился, мы познакоми-

лись с интересными 

людьми, нашли новых 

друзей. Очень много 

улыбок и хорошего 

настроения подарили 

нам ребята.                                                                                                                              

Нагорняк Т., 9-А клаc  

Тиждень правознавства 

Зробимо своє місто чистим 

Ми—українці 

1-А клас 

1-В клас 

“Лугарі” приймали участь в діло-

вому «Уікенді», який відбувся в 

парку культури!  

17.09.10  відбувся суботник, в 

якому прийняли участь 5-8 класи. 

Учні прибирали пришкільну ділянку 

і у них це дуже добре вийшло! 

21.09.10 «Лугарі» гімназії брали 

участь в акції, присвяченій ДНЮ 

ВСЕСВІТНІЙ  ПЕРШІЙ ДОПО-

МОЗІ, ДНЮ РЯТІВНИКА, ВСЕС-

ВІТНЬОМУ ДНЮ МИРА, де за 

активну участь отримали диплом.  

“Лугарі” завжди готові допомогти 


