ОБІЖНИК №7
Нью Йорк, 18 лютого 2008 р.
ДО ЧЛЕНІВ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ, ПЕДАГОГІЧНИХ ДОРАДНИКІВ, ДИРЕКТОРІВ,
ВЧИТЕЛІВ ТА ЧЛЕНІВ ОПІКУНЧИХ УСТАНОВ ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА
ВЕЛЬМИШАНОВНІ!
1. 75-та річниця Українського Ґеноциду 1932-1933 років: Шкільна Рада звертається до всіх директорів і
вчителів належно вшанувати 75-ту річницю Голодомору. Про цей ґеноцид українського народу треба
знати кожному, вивчати в усіх клясах і включити в
навчальну програму, щоб наші учні докладно знали
про затаєну правду. В журналі “Рідна школа” був
поданий матеріял про Голодомор-ґеноцид, який був
скерований проти українського народу.
2. Нагадуємо, що письмові Кінцеві Іспити в 2007-2008
навчальному році відбудуться: з української мови й
літератури в суботу 12-го квітня, а з історії, культури
й географії в суботу 19-квітня 2008 р. Зголошення до
Кінцевих Іспитів треба присилати не пізніше 10-го березня 2008 р. Згідно з правильником Шкільної Ради,
просимо присилати, про що було подано в попередньому обіжнику, наступне:
а) Список учнів, які приступають до кінцевих іспитів,
включно з датою і місцем народження та останнє свідоцтво американської школи.
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 педагогіч-

ного дорадника, окрема дата, а Шкільна Рада надішле окремий іспит.
3. Конференція: Шкільна Рада плянує влаштувати
Всеукраїнську Вчительську Конференцію, яка відбудеться в днях 10-12 жовтня 2008 року на Оселі
СУМА в Еленвіл, НЙ.
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.
5. Стейтові іспити з української мови (т.зв. Regents) в
стейті Нью Йорк приготовляє й полагоджує Шкільна
Рада. Просимо школи Українознавства користати з
цих іспитів. Окремо вкладаємо лист до шкіл в стейті
Нью Йорк.
6. Підручник з української культури, ч.2, автор д-р.
Ігор Мірчук, появиться в кінці лютого ц.р. Має 256
сторінок, багато ілюстрацій, а також поміщено на 16
сторінках кольорових знімок. Це підручник для 10-11
кляс у дванадцятирічній школі, а в одинадцятиклясовій – для 9-10 кл. Школи українознавства. У кожній
лекції вміщений відповідний матеріял, запитання, різні вправи та словничок з рідковживаних слів. Коштує
18 дол. Замовляйте в канцелярії Шкільної Ради.
7. Усі школи повинні розрахуватися зі Шкільною Радою та переслати, якщо ще не зроблено, виповнений
“Інформаційний Листок” до Шкільної Ради якнайскорше. Крім того хочемо нагадати, що наш журнал “Рідна Школа” повинна мати кожна родина, яка має учня
в школі. Просимо негайно полагодити цю справу.
8. Просимо подати email, якщо школа має, то Шкільна Рада буде надсилати листування цим шляхом.
Школи можуть ознайомитися з правильниками Шкільної Ради та іншими навчальними матеріялами на інтернеті www.ridnashkola.org. Школи, які не мають, а
хочуть придбати той чи інший правильник, просимо
повідомити Шкільну Раду.
З рідношкільним привітом
д-р Евген Федоренко
голова

д-р Марія Кіцюк
секретар

