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ОБІЖНИК № 13

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

8 березня 2013 року, Ню Йорк
ДО ЧЛЕНІВ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ,
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОРАДНИКІВ, ДИРЕКТОРІВ, УЧИТЕЛІВ
ТА ГОЛІВ ОПІКУНЧИХ УСТАНОВ ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА
ВЕЛЬМИШАНОВНІ!
1. Нагадуємо, що письмові Кінцеві Іспити в 2012-2013 навчальному році
відбудуться: з української мови й літератури в суботу 20-го квітня,
а з історії, культури й географії в суботу 27-го квітня 2013 р. Зголошення
до Кінцевих Іспитів треба присилати не пізніше 14-го березня 2013 р.
Згідно з правильником Шкільної Ради, просимо 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 останньої кляси, та списки прочитаних лектур
(щонайменше 10).
в) Директор замовляє відповідну кількість свідоцтв і дипломів кінцевих
іспитів, пересилає до Шкільної Ради оплату в сумі 20 дол. за кожного учня
(оплата за свідоцтва, дипломи, приготування іспитів, поштова оплата,
тощо).
г) Директор надсилає склад іспитової комісії, час і місце усних кінцевих
іспитів згідно з домовленням з педагогічним дорадником. Іспитову комісію
очолює педагогічний дорадник Шкільної Ради, а заступником є директор
школи. Членами комісії є викладачі предметів у матуральній клясі.
ґ) Кошти подорожі та гонорар педагогічного дорадника оплачує школа.
д) Якщо хтось з учнів має перешкоди взяти іспити в зазначені дні, треба
повідомити Шкільну Раду заздалегідь та прислати легальну посвідку.
Для такого учня буде призначена директором, зі згодою педагогічного
дорадника, окрему дату, а Шкільна Рада надішле окремий іспит.
е) Управа звертається до вчителів усіх предметів, з яких учні здають
іспити, надсилати питання до голови комісії кінцевих іспитів
мґр. Степана Патриляка або до Управи Шкільної Ради.
2. Управа звертає увагу директорів шкіл українознавства категорично
дотримуватися подавання зголошень учнів до кінцевих іспитів
(до 14 березня 2013 року). Інакше Шкільна Рада не буде полагоджувати
кінцево-матуральних іспитів.

3. На своєму засіданні 3 березня 2013 року Управа Шкільної Ради вирішила відбути свій з’їзд
12‑13 жовтня 2013 року (на вікенд Дня Колумба). Місце відбуття з’їзду та всі інші інформації будуть
подані пізніше.
4. Учительський семінар: Шкільна Рада, як і в попередніх роках, плянує влаштувати семінар для
підвищення кваліфікацій вчителів шкіл Українознавства. Докладні інформації подамо пізніше.
Звичайно семінар відбувається в кінці липня і на початку серпня (впродовж 13 днів).
5. Стейтові іспити з української мови (т.зв. Regents) в стейті Нью Йорк приготовляє й полагоджує
Шкільна Рада. До шкіл українознавства в стейті Нью Йорк додаємо окремий обіжник в справі Regents.
6. Усі школи повинні розрахуватися зі Шкільною Радою та зробити це якнайскорше. Крім того
хочемо нагадати, що наш журнал «Рідна Школа» повинна мати кожна родина, яка має учня в школі.
Просимо негайно полагодити цю справу. Вписове з учня становить $2.50, а передплата — $12.50 від
родини. Це вимога загального з’їзду Шкільної Ради, яка була ще раз підтверджена Управою на своєму
засіданні 12‑го червня 2011 року.
7. Ще раз звертаємося до шкіл українознавства у справі участи учнів у конкурсі на тему
про Голодомор, який влаштовує Комітет поширення правди про Голодомор при співпраці зі Шкільною
Радою.
8. Учителі повинні бути поінформовані про кожний обіжник Управи Шкільної Ради.

З рідношкільним привітом,
д-р Євген Федоренко,
Голова

