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ОБІЖНИК № 4

Управа Шкільної Ради:
Голова:
Євген Федоренко
Заступники:
Степан Патриляк
Юрій Гаєцький
Володимир Кривоніс
Секретарі:
Роман Дубенко
Валентина Каплун
Фінансовий:
Марія Решітник
Вільні члени:
Володимир Боднар
Роман Брух
Ольга Костів
Ігор Мірчук
Марія Коркач-Ґрошко
Марія Поліщук

27 серпня 2014 року, Нью Йорк
ДО ЧЛЕНІВ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ,
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОРАДНИКІВ, ДИРЕКТОРІВ, УЧИТЕЛІВ
ТА ГОЛІВ ОПІКУНЧИХ УСТАНОВ ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА
ВЕЛЬМИШАНОВНІ!
1. Щиро вітаємо з початком 2014-2015 шкільного року, бажаємо успіхів
та пропонуємо розпочати навчальний рік по всіх школах 6-го вересня 2014,
а закінчити 6-го червня 2015 року.
2. Конференція вчителів та відзначення 60-річчя Шкільної Ради
відбудуться в днях 10-12 жовтня 2014 року в готелі Hudson Valley Inn
Kerhonkson, New York (дві і пів милі від Союзівки).
П’ятниця 10 жовтня: реєстрація і перекуска — о 7-й годині вечора,
а в 7:30 — наради директорів шкіл і членів керівних органів Шкільної
Ради.
Субота 11 жовтня: від 8:00 до 9:15 ранку — реєстрація та сніданок.
9:15 — відкриття конференції вчителів: праця в двох комісіях —
для вчителів молодших та старших клясів. О 1:15 — обід.
2:15‑5:30 — Відзначення 60-річчя Шкільної Ради. 5:30 — бенкет.
Неділя 12 жовтня: 8:00-9:00 — сніданок. 9:00-10:00 — Літургія.
10:00 — нарада «Організаційні вимоги та правильники Шкільної Ради».
1:30 — обід.
Директори шкіл українознавства повинні подати дані на вчителів,
які працювали в системі 20 і більше років для їх відзначення.
Докладніші інформації про Конференцію вчителів та Відзначення 60-ліття
подамо в наступному обіжнику.
3. Кінцеві письмові іспити з української мови та літератури
відбуватимуться в суботу 18-го квітня, а з історії, культури й географії —
в суботу 25-го квітня 2015 року. Директори шкіл та педагогічні
дорадники відповідальні за дотримання вимог Правильника кінцевих
іспитів, домовлення про дату усних іспитів і дату ґрадуації випускників,
щоб між цими датами було досить часу для опрацювання іспитових
оцінок та підписання кінцевих свідоцтв і дипломів. Зголошення
до кінцево‑матуральних іспитів треба присилати не пізніше
18‑го березня 2015 року.

Згідно з правильником Шкільної Ради директори мають прислати наступне: а) список учнів, які
приступають до кінцевих іспитів, включно з датою і місцем народження та останнє свідоцтво
американської школи — обов’язково; б) прохання учнів про допущення їх до кінцевих іспитів згідно
з рішенням директора та вчителів випускної кляси; в) списки прочитаних лектур та життєпис.
4. Усі вчителі виготовляють навчально-виховний плян, який одобрює директор школи, базуючись
на програмі Шкільної Ради.
5. При кожній зміні педагогічного складу та голів опікунчих установ Шкіл Українознавства треба
негайно інформувати Управу Шкільної Ради та надіслати до неї рекомендації, подаючи одночасно
адреси, телефони, короткі дані та життєпис запропонованих кандидатів для затвердження Шкільною
Радою.
6. Шкільні денники та каталоги повинні провадити всі учителі та бути добре обізнаними
з програмою та правильниками Шкільної Ради. Програму і правильники можна придбати
у Шкільній Раді.
7. Вписове та передплата журналу «Рідна школа» становить 15 долярів: вписове від учня становить
$2.50, а передплата за навчальний рік — $12.50. Журнал забов’язана мати кожна родина і вчителі.
Цю вимогу підтвердила Управа Шкільної Ради на своєму засіданні, яке відбулося 12-го червня
2011 року і прийняла рішення, що за невиконання згаданих вимог Шкільна Рада припиняє
обслуговувати таку школу.
8. Усі замовлення повинен підписувати директор або вповноважені особи, про яких директори
повідомляють Шкільну Раду. Це є дуже важливо. Школа отримує 20% скидки.
9. Інформаційний листок треба виповнити в найкоротшому часі та надіслати негайно до Шкільної
Ради (не пізніше 6‑го жовтня 2014 року).
10. У справі заборгованости Управа постановила: оплату підручників і всього іншого має бути
заплачено до 1-го листопада 2014 року, а після 1-го листопада 2014 року вступає в дію 10% кари.
Також рішено, що школа, яка має заборгованість не отримує ні письмових іспитів, ні свідоцтв.

З рідношкільним привітом,
д-р Євген Федоренко,
Голова

