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Діти - 
на першому міс-

ці!
Без благодійників на 

сьогоднішній день осві-
ті просто не вижити. Це 
розуміє наш добрий друг 
і постійний меценат на-
шого закладу Олексій 
Володимирович Гера-
симов, голова ФГ «Ви-
сокобайрацьке». 
Від щирого серця  ми 

дякуємо Олексію Во-
лодимировичу за нові 
шини на автобус (15 000 
грн), класні журнали 
(508 грн) та продукти 

харчування у шкільну їдальню.
Приємно усвідомлювати, що поряд із своїми про-

блемами (яких у власному ФГ вистачає!) Олексій 
Володимирович постійно переймається проблемами 
навчально-виховного комплексу. А саме завдяки цій 
людині вихованці дитячого садка мають змогу щоден-
но вживати натуральне якісне молоко, учні старших 
класів отримують повноцінне раціональне харчуван-
ня, витрачаючи при цьому мінімальні батьківські ко-
шти! Щиро вдячні за Вашу безкорисливу душу і до-
бре серце!

    Наш сайт в Інтернеті     http://vysoki-bairaky.com.ua

Фотозвіт про традиційний щорічний 
День цивільного захисту  у Високобайрацькому НВК

Відповідно до листа Департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 
від 24.04.2014 року №2/4-14-564-14 відбувся І відбірковий 
етап розгляду моделей превентивної освіти у навчальних 
закладах Кіровоградської області, визначених наказами Мі-
ністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11 
2012 р. №1314 «Про затвердження плану заходів з реалізації 
проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної про-
грами забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, 
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 
на 2009-2013 роки» та управління освіти і науки Кірово-
градської обласної державної адміністрації від 05.12.2012 
р. № 488 «Про затвердження  обласного плану заходів з 
реалізації проектних заходів щодо виконання Загальнодер-
жавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих 

на СНІД на 2009-2013 роки» як базових для впровадження 
якісної превентивної освіти.
Обласною робочою групою з питань планування, впро-

вадження, моніторингу та оцінки проектних заходів за під-
тримки Глобального Фонду та Європейського Союзу було 
здійснено експертизу матеріалів, поданих на розгляд та ви-
значено переможців за підсумками І етапу, за результатами 
якої Високобайрацький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний-
навчальний заклад» Кіровоградської районної держав-
ної адміністрації Кіровоградської області посів ІІ місце.
Відділ освіти Кіровоградської районної державної адмі-

ністрації щиро привітав і побажав нових здобутків та успі-
хів колективу Високобайрацького НВК у подальшій роботі 
над удосконаленням превентивної освіти у закладі!

Чергова і заслужена перемога  на обласному рівні

Олімпійський урок
Олімпійський урок пройшов у 3 класі. 

На уроці діти познайомились з історією 
виникнення та розвитку Олімпійських 
ігр, із олімпійською символікою. Діти  з 
задоволенням слухали розповідь про ста-
родавні олімпійські ігри, про види спор-
ту, якими займалися олімпійці. Також на 
олімпійському уроці діти познайомились 
з олімпійським рухом на Україні, з спортс-
менами, які уславили нашу державу.

Спортивні змагання
«Швидше, вище, сильніше» - саме під 

таким девізом виступають наші олімпій-

ці. Тож і для учнів 3 класу були проведені 
змагання під таким гаслом. Учні змагали-
ся у стрибках у довжину з місця, у метанні 
малого м’яча у вертикальну ціль та зма-
гання з «Човникового бігу». Найспритні-
шою виявилась Яковлєва Валерія. Вона 
показала найвищі результати у всіх видах 
змагань. На другому місці – Озерний Еду-
ард. А третє місце посіла Дубіна Анна. 
Змагання пройшли весело і цікаво. Адже 
основне – не перемога, основне – участь і 
зміцнення свого здоров’я.

Вікторина «Чи знаєш ти історію 
Олімпійських ігр?»

Третій день Олімпійського тижня спри-
яв розвитку розумових здібностей учнів. 
Необхідно було згадати і матеріал, отри-
маний на Олімпійському уроці, також 
пригадати цікаву розповідь з використан-
ням матеріалів у спортивному залі

( плакати з історії Олімпійського руху.) 
Адже учням необхідно було відповісти на 
цікаві питання вікторини. І тут, звичайно, 
теж були свої переможці. Це – Яковлєва 
Валерія.
Молодець!  Вітаємо! Так тримати!!!

З.Б. Бузуляк,  
вчитель початкових класів НВК

Олімпійський тиждень у 3 класі

Конкурс агітбригад 
інспекторів дорожнього руху

11 жовтня 2014 року у Високобайрацькому 
НВК відбувся конкурс агітбригад юних інспек-
торів дорожнього руху, у якому взяли участь 
учні 1 – 11 класів. Його було проведено із метою 
кращого засвоєння дітьми правил дорожнього 
руху, відпрацювання умінь та знань, набутих на 
уроках з безпеки життєдіяльності. Учні разом із 
своїми класними керівниками підготували гар-
ні, змістовні виступи. Конкурс перетворився у 
справжнє свято, де діти не тільки попрацювали, 

а й чудово відпочили. Але, як і у кожному 
конкурсі, так і у нашому є переможці, а саме :

I місце – 3 та 11 класи;
II місце – 2 та 8 класи;
III місце – 1 та 9 класи.
Тож, ми вітаємо переможців, а всім учас-

никам бажаємо не засмучуватися  та ще з 
більшою наполегливістю працювати над со-
бою, готуючись до наступних конкурсів та 
змагань.

Дякуємо небайдужим!
Вчитель трудового навчання Личов Дмитро Сергійович, знаючи 

проблему закладу про відсутність на даний час будь-якої копіюваль-
ної техніки, звернувся до депутата Кіровоградської районної ради 
Січкаря Дмитра Валерійовича з проханням допомогти придбати 
для потреб навчального закладу хоч якийсь («а краще добрий») копі-
ювальний апарат. Дмитро Валерійович в свою чергу передав прохан-
ня вчителя нашому земляку народному депутату України Станісла-
ву Семеновичу Березкіну. Почувши, що його рідна школа потребує 
допомоги, Станіслав Семенович відразу відгукнувся на це прохання 
і подарував нашому навчально-виховному комплексу багатофункці-
ональний копіювальний пристрій. Тепер ми зможемо безперешкодно 
копіювати документи чи сторінки підручників, роздруковувати ре-
ферати чи наукові роботи, сканувати малюнки, схеми чи креслення. 
Навчальний заклад оживе і запрацює по-новому! 
Дякуємо всім небайдужим до навчання, виховання і розвитку 

наших дітей!
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 Високобайрацькому Будинку культури - півстоліття!
20 серпня 2014 року Високобайрацька сільська бібліотека та 

місцевий Будинок культури  зустріли гостей у привітному бар-
вистому кафе «Дивокрай» з приводу півстолітнього ювілею.
Будинок культури  має золотий вік – 50 років! Приміщення 

сучасного закладу культури  у селі Високі Байраки з’явилося у 
1964 році. До церковного храму з цегли церковної дзвіниці до-
будували приміщення Будинку культури, в якому виділили кім-
нату для бібліотеки. І, як не дивно, церковний храм та сільський 
Будинок культури з того часу існують як одне ціле, адже у них 
спільне покликання – нести добро, віру та радість у серця людей.
Зібралася весела та творча компанія за філіжаночками чаю та 

кави – поважні гості: представники бібліотек Кіровоградського 
району, працівники сільської ради, школярі та вчителі Високо-
байрацького НВК, жителі села, вокальний гурт «Сусідоньки». 
Дуже приємно було бачити творчих дітей танцювального колек-
тиву «Едельвейс»,  керівник  директор Будинку культури Левчен-
ко Аліна Олександрівна, які вітали учасників ювілею яскравими 
танцями.
Разом з бібліотекою ростуть і читачі. Ніби ще вчора бігали з 

кісками  та бантиками, а сьогодні радували ювілярів та гостей 
чудовими піснями Кравчук Олена, Федотова Віра, Ляуш Олек-
сандра.
Із великим задоволенням привітали улюблену бібліотеку та 

Будинок культури з ювілеєм  учні та вчителі Високобайрацько-
го НВК. Вчитель початкових класів Гавриленко В.В. розповіла, 
як завідувачка сільською бібліотекою Дарієнко В.А. щотижня 

в певні дні приходила до учнів початкової школи та проводила 
цікаві ігри, конкурси, змагання, які малюки завжди  чекали з не-
терпінням. А учні НВК подарували бібліотеці пісню у власному 
виконанні.
Жителі села теж з задоволенням відвідують бібліотеку тож і 

сьогодні   принесли книги із власних бібліотек та подарували на 
знак ювілею.
Вітаємо з 50-річним ювілеєм! Бажаємо  творчого злету, по-

стійного «горіння» та достойного комфорту у стінах Будинку 
культури!

В.В.Киценко, вчитель початкових класів НВК

Свято знань
1 вересня 2014 

року у Високобай-
рацькому НВК відбу-
лося свято Першого 
Дзвінка, яке пройшло 
під гаслом «Украї-
на – єдина країна». 
На святковій лінійці  
були присутні: учні, 
вчителі, батьки та 
жителі села. 
З початком на-

вчального року 
учнівський та педа-
гогічний колективи 
прийшли привітати 
поважні гості: секре-
тар Високобайраць-
кої сільської ради 
Тетяна Анатоліївна 
Гавриленко та голо-
ва фермерського господарства «Високобайрацьке» Олексій Во-
лодимирович Герасимов. Вони  привітали  присутніх теплими 
словами, побажали учням успіхів у навчанні, бути дисципліно-
ваними, поважати вчителів та дорослих, любити свою Батьків-
щину. Звичайно ж, гості прийшли не з порожніми руками. Тетя-
на Анатоліївна приготувала першокласникам чайні сервізи для 
святкування різних свят, привітавши таким чином їх із почат-
ком шкільного життя. А Олексій Володимирович потурбувався 
про те, щоб діти могли безпечно добиратися взимку до місця 

навчання, придбавши  шини для 
шкільного автобуса на суму 15 000 
гривень, та вручив грошові премії 
учням, які допомагали фермер-
ському господарству влітку.
На лінійці директор навчаль-

но-виховного комплексу Оксана 
Анатоліївна Єфімова зазначила: 
«Вірю в те,  що  Україна пройде 
свій важкий шлях і почнеться її 
розбудова, у тому числі - і осві-
ти. Але це залежить і від нас – від 
нашої єдності та патріотизму, від 
громадянської самосвідомості.
Вітаю всіх із початком навчаль-

ного року. Всім нам – оптимізму, 
миру в Україні, у кожній родині і 
в кожній душі; дітям нашим - сил 
і наполегливості, а батькам і педа-
гогам бажаю, щоб емоції ніколи 
не переважали над розумом!». За 

традицією, зачитано наказ про зарахування першокласників та 
десятикласників до навчального закладу, покладено квіти до 
обеліска Слави, вшановано хвилиною мовчання загиблих воїнів 
у зоні АТО, вручено подяки батькам за підготовку НВК до но-
вого навчального року, грамоти та подяки учням і вчителям за 
перемоги у різноманітних конкурсах, вокальний ансамбль «Ка-
линонька» виконав пісню Наталії Май «Моя Україна», тим са-
мим налаштувавши присутніх на тему першого уроку: «Україна 
– єдина країна!», на який всіх запросив гучний перший дзвоник.

Кіровоградським міжрайонним управлінням водного госпо-
дарства щороку проводяться заходи щодо відновлення джерел 
та витоків річок, одним із яких у цьому році передбачено обла-
штування витоку річки Мамайка. На урочистому встановленні 
стели були присутні: начальник відділу водних ресурсів КМУВГ               
Свириденко С.Л., працівники управління КМУВГ, секретар Ви-
сокобайрацької сільської ради Гавриленко Т.А., директор Ви-

сокобайрацького НВК Єфімова О.А., вчитель історії Грінченко 
В.В., вчитель української мови та літератури Братко К.О. та 
учні школи. Присутніх ознайомили із легендами про відкриття 
джерела, з якого згодом утворилася річка Мамайка і про те, що 
сьогодні  ми не можемо робити вигляд, що проблема “в іншому 
місці”. Вже сьогодні кожен з нас може зробити крок на користь 
збереження водних ресурсів нашої планети, що здоров’я гено-

фонду будь-якої нації залежить від екології, зо-
крема водних ресурсів як ключового фактору. На 
завершення заходу організаторами було проголо-
шено завдання всіх українців — зберегти чисту 
воду для наступних поколінь.
З метою розширення природоохоронної ді-

яльності, спрямованої на охорону і поліпшення 
стану джерел, річок та водойм Кіровоградщини, 
раціонального використання водних ресурсів, під-
вищення екологічної і правової обізнаності грома-
дян щодо охорони  і оздоровлення водних  об’єктів  
працівниками управління постійно проводяться 
подібні практичні екологічні акції, на які запро-
шуються громадськість, школярі та усі небайдужі 
до великої справи відродження і охорони водних 
об’єктів.
Силами водогосподарників облаштовано де-

кілька витоків річок, розчищені й оновлені деякі з 
джерел, а більшість ще чекають на допомогу лю-
дини.

О.А. Єфімова, 
директор Високобайрацького НВК

 Ще один крок до збереження водойм

Як ми гарно відпочили
27 вересня від-

значався Всесвтній 
День туризму. Учні 
Високобайрацького 
НВК, які працю-
ють за напрямком 
«Школи сприяння 
здоров’я», не могли 
залишити цей день 
без уваги. Тому, 
одягнувши спортив-
ні костюми, склав-
ши похідні рюкзаки, 

школярі вирушили в цікаву подорож стежинами рідного краю. 
Як ці-
к а в о 
б у л о 
д і т я м 
спосте-
р і г ат и 
за змі-
нами в 
ж и в і й 
п р и -
роді з 
настан-

ням осені. А скільки за-
хоплення можна було 
побачити в дитячих очах, 
коли над їхніми голова-
ми пролетів ключ білих 
лебедів, сумно прощаю-
чись з рідними місцями. 
Ніякі розповіді вчителя в 
класі не можуть замінити 
учням живого спілкуван-
ня з природою. Ну, зви-
чайно ж, День туризму 
не був би таким цікавим, 
якби не спортивні зма-

гання для учнів на лоні при-
роди, не смачна каша, зварена 
на вогнищі, не солодкий чай, 
зігріваючий душу. Сподіває-
мось, цей день був не тільки 
цікавим, але сприяв зміцнен-
ню здоров’я учнів.

З.Б. Бузуляк, 
вчитель початкових   

класів НВК


