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Шановні учні, батьки, педагоги! 
                            

1 вересня - це свято, що живе у пам'яті кожної лю-
дини. У когось свято Першого дзвоника асоціюється зі шкільними       
роками, хтось пам'ятає роки навчання в університеті, а молодому   
вчителю, напевно, ніколи не забути того хвилювання, коли вперше 
йшов на свій власний урок. 1 вересня має славу всенародного свята, 
бо жодного з нас не обійшло   воно стороною.  Усім, хто в цей День 
прийде до закладів освіти здобувати знання, бажаю успіхів, натхнення, 
жаги до знань та нестримної волі до перемоги. Особливо, хочу привітати 
з цим святом дорогих першокласників. Нехай перші ваші кроки дорогою 
Знань стануть міцною основою подальшого навчання та саморозвит-
ку.  Знання тільки тоді Знання, коли вони набуті зусиллями думки, а не 
пам'яттю, і тому бажаю Вам, шановні школярі, сил, натхнення та наполе-
гливості.   
   Шановні батьки, щиро вітаю вас зі  святом 1 вересня! Сьогодні ваші 

діти  роблять перші самостійні кроки, та вже зовсім скоро своєю працею вони прославлятимуть 
родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови держави, зміцнення її могутності.  Окремо, 
велике спасибі вам, шановні вчителі. З нагоди свята прийміть мої найщиріші побажання та     
безмежну вдячність за невтомну працю, тепло сердець, терпіння і сумлінність у виконанні такої 
високої місії, як виховання підростаючого покоління.  Учитель - це професія від Бога, а всі інші 
професії - від учителя. Здоров'я вам, шановні педагоги, благополуччя, родинного тепла,          
старанних і вдячних учнів. Переконана, що помірковані та виважені кроки сучасної влади        
повернуть повагу до професії педагога, сприятимуть розвитку позитивних зрушень у сфері освіти 
і  науки.  Незабутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів та наукових перемог! Зі святом!  

 
Ірина Миколаївна Калиновська,  

директорка школи 
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РІДНІЙ ШКОЛІ 30 РОКІВ! 
 Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 вперше прийняла своїх учнів 1 вересня 1990 

року. Ось що розповідав з цього приводу перший директор школи Дарченко Леонід Іванович: « На той 

час у місті Глухові функціонували 6 загальноосвітніх шкіл і одна школа-інтернат. Школа №6 була     

закрита, оскільки будівля стара і перебувала в аварійному стані. Навчання великої кількості учнів на 

той час школи забезпечити не могли, працювали в дві   зміни, тому Глухівською міською радою було 

прийнято рішення про будівництво нової школи №6. У 1986 році почалися будівельні роботи. Місце 

для нової школи обрали – Трохимівський сад. Це був новий 

район Глухова, маса багатоповерхівок, велика кількість дітей. 

30 серпня 1990 року Глухівський архієпископ Трьох Анастасій 

Кузьма освятив побудовану красуню.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сьо-

годні школа –це сучасний навчальний заклад, у якому створені всі необхідні умови для навчання, роз-
витку і виховання підростаючого покоління. Основним напрямком діяльності педагогічного колективу є 
виховання громадянина-патріота, національно свідомої та духовно багатої людини, яка має міцні знан-
ня та сформовані життєві компетенції. Постійна увага в школі приділяється роботі з обдарованими 
дітьми. Став уже традиційним загальношкільний конкурс «ШКІЛЬНИЙ ОЛІМП» 
    На базі школи проводяться різноманітні методичні заходи загальноміського рівня: семінари-
практикуми для керівників закладів освіти, учителів-предметників, класних керівників, науково-
практичні конференції, майстер класи та інше. Заклад освіти живе напруженим і цікавим життям.    
Школа має свої традиції, йде постійний пошук нових форм організації навчальної та виховної роботи. 
Важливу роль в життєдіяльності школи відіграє учнівське самоврядування, яке має чітку структуру, і 
охоплює дітей усіх вікових груп. 
    Це сучасний навчальний заклад, який має цікаву історію, власне «обличчя», великий напрацьований 
досвід використання новітніх педагогічних технологій в освітньому процесі. Досягнення сьогодення   
дають підставу школі впевнено дивитись у майбутнє, примножуючи славні традиції школи. Наш заклад 
освіти має не тільки багате минуле, творче сучасне,  а   й широкі перспективи розвитку у майбутнє. 
 Школа — велика дитяча країна, 
В ній відкривається білий наш світ. 
Тут пізнає себе кожна дитина, 
І відправляється звідси в політ. 

Дарченко Леонід Іванович 1990-1994 рр.         Карпенко Павло Михайлович 1994-2010 рр.          Калиновська Ірина Миколаївна з 2010 р.  
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БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ! 
З метою посилення профілактичної та роз’яснювальної роботи, підвищення рівня культури поведінки 

дітей на дорогах для учнів школи проведені виховні заходи «Безпека на дорозі – безпека життя!» з    

вивчення правил дорожнього руху. Під час уроку здобувачі освіти повторили головні знаки пішоходів, 

ділилися своїми знаннями з однолітками, обговорювали дорожні ситуації, відповідали на запитання   

вікторини, переконалися у необхідності дотримання правил дорожнього руху.  

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ 
    Для більшості людей планети Земля мир – це повсякденна реальність. На наших вулицях 

безпечно, ви ходите до навчального закладу. Та чи всі діти на Землі живуть добре і щасливо? Для 
багатьох людей у сучасному світі спокійне життя — це лише казкова мрія, багато дітей страждають, 
вони не мають сім'ї, але мають багато горя. Для них, насамперед, і існує день Миру. В 1982 році, в 
своїй резолюції Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру  як день глобально-
го припинення вогню і відмови від насильства. С тих пір свято, яке відзначається 21 вересня, залучи-
ло мільйони людей, охопивши багато країн та регіонів. 

До святкування Міжнародного дня миру долучилися наші учні з лозунгом «МИ за мир». Цей день 

закликає людей не тільки замислитися про мир, а й зробити щось заради нього. 

ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 
    З метою вшанування подвигу партизанів у період Другої світової  
війни в 6-А класі було проведено годину спілкування "Рідний край у 
роки Другої світової війни".Учні 5-В класу 
відвідали музей АТО. 1-А клас відправився 
на віртуальну екскурсію просторами Гугл 
Мапс до Спадщанського лісу. Дізналися хто 
такі партизани та ознайомились з прізвища-
ми відомих активістів. Учні 8-А класу        
провели усний журнал,присвячений Дню 
партизанської слави та    переглянули     

тематичний фільм.  
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ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 
З 7 по 11 вересня 2020 року проходив «Олімпійський 
тиждень» в рамках Всеукраїнських заходів,           
присвячених Дню фізичної культури та спорту.  
З цього приводу в школі вчителями фізичної культу-
ри разом із класними керівники були проведені         
змагання та  виховні години  на тему «Історія      
олімпійських ігор». 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ДОБРОТИ 
 

   Учні 1-В класу( Кл.керівник-Дерпа Г.І.) 2 жовтня 
долучилися до Всеукраїнського уроку доброти про 
гуманне та відповідальне ставлення до тварин, 
присвяченого дню їх захисту . 
   Було проведено виховний захід " Поспішай тво-
рити добро!" Школярі мали можливість ознайоми-
тись з правилами етичного ставлення до тварин. 
Обговорювали важливі питання ставлення до 
пухнастих, закликали піклуватися про них та 
відповідально поводитися. 
   Учні переконалися у тому, що відповідальне та 
гуманне ставлення до тварин, піклуватися про 
них, робить наш світ кращим! 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

Уч- ні 4-А 

класу з радістю розповідали про своїх домашніх 

улюбленців ,а також презентували фото з ними.  

 

 

 

 
   

КОРОНОВІРУСЕ, СТОП! 
 Учні 1-А класу повторили правила безпечної       
поведінки в умовах карантину, засоби особистої 
гігіїни і, особливо, акцентували увагу на важливос-
ті миття рук з МИЛОМ. Саме це є одним з ключових 
факторів  самозахисту від будь-яких мікробів і     
вірусів.  


