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Шановні колеги! 
Щиро вітаємо Вас з Новим роком! 

     Це свято, без сумніву, можна 

віднести до категорії найбільш 

улюблених. Він наповнений 

чарівництвом, запахом мандаринів та 

ароматом хвої. Для багатьох з нас 

Новий рік є моментом внутрішнього 

оновлення — він дозволяє залишити в 

минулому все погане і налаштуватися 

на позитив. Це час, коли можна 

зібратися за святковим столом, 

відвідати рідних, відправитися в гості 

або на веселу ярмарок з зимовими 

забавами, конкурсами та частуваннями!  

 
     Традиційно Новий рік є одним з 

найбільш очікуваних і улюблених свят, 

який хочеться відсвяткувати так, щоб 

запам’яталося надовго. У новорічний 

вечір панує особлива атмосфера, і його 

з нетерпінням чекають і дорослі і діти. 

У народі побутує думка, що як 

зустрінеш рік, так його і проведеш. 

Таким чином, з наближенням свята 

багато хто замислюється, де і як 

зустріти його, щоб прийдешній рік 

видався вдалим і щасливим. 
 

       Хай доля буде прихильною до вас, 
даруючи вам приємні враження, цікаві 
зустрічі, любов і віру у власні сили! 
Сподіваємось, Новий рік стане для вас 
успішним і плідним, щедрим на здобутки та 
добрі справи. 

Веселих та добрих вам  
новорічних свят! 

 
 

 З Новим роком вас вітаю 

Щастя й радості бажаю 

Щоб у січні, наче в квітні 

Гріли проліски привітні 

Щоб літа ішли не марно 

Все в житті складалось гарно!  

   

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Традиції святкування Нового року 

   Вважається, що необхідно рясно і в 

повну силу відзначати проводи року 

Старого, щоб Новий молодий рік 

приніс лише щастя і удачу. З 29 по 31 

грудня стіл повинен бути повним 

ласощів. Ще на Русі до проводів, що 

минає готувалися також, як і до зустрічі 

Нового: пекли млинці, робили кутю з 

вершками, а стіл завжди в цей час був 

щедрим. Тоді і весь майбутній рік буде 

багатим і не скупим на подарунки долі. 

    Ще до настання 31 грудня необхідно 

розібратися з усіма боргами, щоб вони 

не переслідували весь рік і не 

множилися. 1 січня повертати борги не 

можна, інакше ризикуєте 

розплачуватися весь рік.  

     До Нового року слід попросити 

вибачення у всіх, кого образив 

спеціально або випадково. До 

святкування Нового року потрібно 

підійти з чистою совістю і чистим 

будинком. Слід провести ретельне 

прибирання і,  все зайве, викинути все, 

що давно лежить без діла. 

 
ПРО РОБОТУ У СВЯТКОВІ ДНІ 

    У 2019 році українці зможуть 

відпочити з 30 грудня 2018 року по 1 

січня 2019 року включно, а потім — 

відпрацювати покладені трудові години 

з 02.01 по 04.01. 2019. Друга «хвиля» 

відпочинку настане з 05.01 по 

07.01.2019. З 08 січня доведеться   

приступити до виконання професійних 

обов'язків у стандартному режимі.  

 

 

         Підсумки навчання за І семестр 

     На початок 2018 – 2019 навчального 

року було набрано 10 груп у 10 класах 

та продовжили навчання 9 груп 11 

класу. 

     На момент тарифікації в 10 класах 

нараховувалось 214 учнів середня 

наповнюваність складає 21,4 учні, в 11 

класах 200 учнів -  22,2 учня. Загальна 

наповнюваність складає 21,8 учні. 

   10 класи:  

 Водії  – 4 групи; 

 Секретарі керівника – 1 група; 

 Кухарі – 2 групи; 

 Гувернери – 1 група; 

 Основи web-дизайну – 1 група  

 Слюсар механоскладальних робіт – 1 

група 

    11 класи:  

 Водії – 3 групи; 

 Секретарі керівника – 1 група; 

 Кухарі – 2 групи; 

 Основи web-дизайну – 2 групи;  

 Гувернери – 1 група 

   На момент закінчення І семестру 

кількість груп залишилась незмінною, а 

кількість учнів склала=404  

Середня наповнюваність 21,3 учня 

10 класи - 20,5 учня 

11 класи – 22,1 учня 

Загальна успішність по комбінату 

складає 100 %, (якість – 67%) 

10 класи -100 %, (якість – 74%) 

11 класи - 100 %, (якість – 59%) 

Кількість відмінників -58 учнів  

10 класи – 29 (водії – 9; секретарі - 10; 

кухарі - 1; гувернери -5; web-дизайн-3 

слюсарі -1 ) 

11 класи – 29 (водії – 8; секретарі - 4; 

  кухарі - 4; гувернери- 3, web-дизайн-10;) 

Учні які навчаються на низький бал: 

10 класи – 2 учні (кухар -1; слюсар -1) 

11 класи -  5 учнів (кухарі -1, гувернери 

- 4). 

    З 24 грудня 2018 року по 08 січня 

2019 року для учнів зимові канікули.      
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