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15 лютого 2019 року в ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ст..» у рамках Дня України
відбулася батьківська конференція за таким планом:  1.      Взаємодія школи і сім
’
ї у вихованні особистості.
 
2.
      
Забезпечення безпеки неповнолітніх. Відповідальність батьків за забезпечення
безпеки життєдіяльності дітей.
 
3.
      
Профілактика інфекційних захворювань, забезпечення дотримання
санітарно-гігієнічного режиму.
 
4.
      
Рубрика «Думки вголос».
 
Разом зібралася велика батьківсько-педагогічна родина обговорити і прийняти
рішення з багатьох важливих питань життєдіяльності школи. Адже наші батьки
прагнуть більше знати про проблеми взаємовідносин у шкільних колективах, про
особливості виховання, про можливі шляхи допомоги дітям в особистісному
самовизначенні. Змістовними і корисними як для батьків, так і для вчителів були
виступи дільничного офіцера поліції Барила Богдана Вікторовича, інспектора з
ювенальної превенції Сорокотяги Катерини Михайлівни, лікаря ЗПСМ
Калайдинцівської АЗПСМ Шупейка Вадима Васильовича, фахівця із соціальної
роботи Лубенського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Шерстюк Вікторії Вікторівни, соціального педагога Бурдим Марини Михайлівни.
 
До зібрання звернувся сільський голова Ґава Василь Олексійович, який говорив
про спільну роботу сім’ї, школи, громадськості у справі виховання і навчання
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школярів, спонукав батьків до більш активної взаємодії з педагогами.
 
Сьогоднішні контакти цієї конференції принесли сторонам обопільне задоволення.
Можна говорити про те, що наша спільна робота з батьками допоможе знайти
правильні рішення і виховати справжніх громадян України.
 
По завершенню конференції учні та гості школи мали змогу відвідати
майстер-класи народних умільців. Щиро дякуємо майстрам, а саме: Голубенкові Л.І.,
Нечипоренкові Д.М. (спорт), Величку В.В. (шахи), Воловик Н.М. (канзаше), Ятел Н.Г.
(малювання), Галушці Ю.А. (штучні квіти), Сичовій В.Г. (вареники), Дудці Л.В.
(лялька-мотанка), Нечипоренко М.С. (листівка), Щербак Т.М. (об'ємні фігури), Сліпич
В.Б. (аплікація), Гаврилюкові І.С. (Кіокушинкай карате), Дацій О.М. (тренінг) за
прекрасний урок і передачу свого життєвого досвіду підростаючому поколінню.
 
Після ярмарки українських страв, яка залишила у присутніх позитивні емоції, у
прикрашеному українськими рушниками актовому залі закладу зібралися вчителі,
школярі, їх мами, тата, бабусі, дідусі на літературно-музична композиція «Любіть
Україну…». 
 
«Шановна громадо! Сьогодні нас усіх згуртувала любов до рідної землі, повага до
історії та культури нашого народу, до традицій і духовних надбань. Сьогодні ми ще
раз доведем, що ми - справжні українці, гідні нащадки наших славетних пращурів,
свято бережемо духовну спадщину наших прадідів»,-
 
т
акими словами звернулися до гостей ведучі свята Проценко Тетяна та Бардонов
Богдан. Вірші про Україну, її чарівну природу, про рідну маму дарували учні 8
класу. Пісенні вітання лунали від Самайдохи Ростислава, Сагло Вікторії,
Нечипоренко Сніжани, Чупир Оксани, Дудки Ярини, фольклорного ансамблю
«Барвінок», вокального ансамблю молодших школярів, Карпенко Наталії
Вікторівни.
 
Приємно, що свої таланти на шкільній сцені продемонстрували і чарівні мами.
Оплесками зустрічали глядачі дует у складі Циганіної Софії та її мами Юлії
Федорівни, маму Світлану Георгіївну доню Аню та сина Іллю Куторжевських, маму
двох першокласників Швайко Валентину. Хвилини гумору дарували Олександра,
Мирослава та Єлизавета Володимирівна Корніяченко-Митрошкіни.
 
На свято учні запросили волонтера Лубенського штабу допомоги АТО Перекопного
Костю Григоровича. Школярі щиро дякували Кості Григоровичу та членам його
сім’ї за активну участь у підтримці наших захисників, адже з самого початку
бойових дій вони є активними учасниками волонтерського руху. Кучеренко Сергій,
заступник голови учнівського самоврядування, ройовий рою «Удайські козаки»,
виконуючи доручення всієї шкільної громади, передав частину коштів від
проведеного ярмарку волонтеру Перекопному К.Г. на допомогу нашим
захисникам. Закінчилося свято танцювальним флешмобом «Ми - молодь України».
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