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ПОЧИНАЄМО! 

     3 вересня розпочався новий 2018-

2019 навчальний рік. 

      Навчальні заняття у 2018 - 2019 

начальному році навчальні заняття 

організовуються за семестровою 

системою: 

     І семестр  – з  03 вересня 2018 року   

по   29 грудня 2018 року; 

    ІІ семестр – з 14 січня 2019 року   по   

31 травня 2019 року. 

    Упродовж навчального року для 

учнів проводяться канікули: 

     осінні – з 29 жовтня 2018 року по 04 

листопада 2018 року; 

     зимові – з 30 грудня 2018 року по 13 

січня 2019 року; 

     весняні - з 08 квітня 2019 року по 14 

квітня  2019 року. 

     Крім того у 2018-2019 навчальному 

році виділені святкові дні та дні 

відпочинку: 

     14 жовтня 2018 – День Захисника   

     25 грудня 2018 – Католицьке Різдво 

     01 січня 2019 – Новий рік  

     07 січня 2019 – Православне Різдво 

     08 березня 2019 – Жіночий день 

     29 квітня 2019 – Паска 

     01 травня 2019 – день Солідарності  

     09 травня 2019 – День Перемоги 

     17 червня 2019 – День Святої Трійці 

     28 червня 2019 – День Конституції 

     24 серпня 2019 – День Незалежності 

 

 

 

 

 

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ 

     У 2018- 2019 навчальному році наш 

навчальний заклад працюватиме за 

п’ятиденним робочим тижнем. У цьому 

навчальному році сформовано наступні 

навчальні групи: 

 11 класи: 

      Група №201 – Водій автотранспорт-

них засобів (категорії «В», «С»)» - 

вчитель Москаленко О.П. 

      Група №202 – Водій автотранспорт-

них засобів (категорії «В», «С»)» - 

вчитель Жердецький В.Г.. 

      Група №203 – Водій автотранспорт-

них засобів (категорії «В», «С»)» - вчи-

телі Москаленко О.П./ Жердецький В.Г. 

      Група №204 – Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи) - 

вчитель Котлярова Ю.О, майстер в/н 

Химченко О.П. 

      Група №205 – Кухар - вчитель 

Крамаренко Л.С., майстер в/н 

Крамаренко Л.С. 

        Група №206 – Кухар - вчитель 

Крамаренко Л.С., майстер в/н 

Крамаренко Л.С. 

        Група №207 – Основи web-дизайну 

та web-програмування - вчитель   

Чернєй І.Ю.         

        Група №208 – Основи web-дизайну 

та web-програмування - вчитель   

Чернєй І.Ю. 

        Група №209 – Гувернер -  вчитель 

Озор Л.А.         

         

 

        

 

 



 

    10 класи: 

      Група №101 – Водій автотранспорт-

них засобів (категорії «В», «С»)» - 

вчитель Москаленко О.П. 

      Група №102 – Водій автотранспорт-

них засобів (категорії «В», «С»)» - 

вчитель Жердецький В.Г. 

      Група №103 – Водій автотранспорт-

них засобів (категорії «В», «С»)» - 

вчитель Москаленко О.П. 

      Група №104 – Водій автотранспорт-

них засобів (категорії «В», «С»)» - 

вчитель Жердецький В.Г. 

      Група №105 – Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи) - 

вчитель Котлярова Ю.О, майстер в/н 

Химченко О.П. 

      Група №106 – Кухар - вчитель 

Крамаренко Л.С., майстер в/н 

Крамаренко Л.С. 

        Група №107 – Кухар - вчитель 

Гиря Л.В., майстер в/н Гиря Л.В. 

        Група №108 – Основи web-дизайну 

та web-програмування  

        Група №109 – Гувернер -  вчитель 

Озор Л.А.   

         Група №110 – Слюсар механо-

складальних робіт -  вчитель 

Євдокименко О.Є. 

 

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ 

     13 та 14 вересня 2018 року відбулися 

батьківські збори для учнів 10 класів, 

які навчаються за професією «Водій 

автотранспортних засобів (категорії 

«В», «С»)».  

     Батьки учнів були проінформовані 

про умови теоретичного та практичного 

навчання, вимоги  до учнів які будуть 

навчатися за цією професією. Крім того 

було оголошено про проведення 

медичної комісії на професійну 

придатність з професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії 

«В», «С»)» та занесення даних учнів до 

єдиної бази Головного сервісного 

центру Міністерства внутрішніх справ.   

         

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС 

   18-19 вересня учні з професії «Кухар» 

відвідали кафе «Сумарі». 

 
       Разом з майбутніми кухарями 

вчилися готувати хачапурі по-

аджарські. Цікаво, смачно! Дякуємо 

адміністрації, шеф-кухарю кафе 

"Стумарі" за гостинність, чудову 

атмосферу, нові знання та вміння! 

 
 Шеф-кухар Темур поділився з учнями 

досвідом, розповів про особливості 

роботи, як досягти успіху у справі, яку 

любиш. 
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