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ПЛАКАТ-ЗАПРОШЕННЯ №2 для КОЛЕКТИВНОЇ ЄДНОСТІ щодо заліку дарування всього одного гранту на користь АРМІЇ за
IV-квартал від: працівників кожного колективу ДНЗ і ЗНЗ, батьків дітей у всіх групах ДНЗ та учнів всіх класів у школі разом з
їх батьками у вказаних 25 регіонах України, щоб до 6-го грудня – Дня збройних сил України МГО встигла засвідчити суму
грантів, перерахувавши їх на р/рахунок Міністерства Оборони України
(останній день формування грантів за грудень-місяць ц.р. - 10 листопада 1014 року)
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Тому, після формування допомоги для Армії за IV-квартал 2014 р. пропонуємо всім вищевказаним колективам ОБ’ЄДНАТИСЬ та
17 листопада протягом 5-10 хвилин (з 12-00 до 14-00 години) здійснити 2-й крок для одночасного заліку допомоги від участі
багатомільйонної аудиторії дошкільнят і учнів України у цікавих ЗМАГАННЯХ - всеукраїнській
військово-спортивній, патріотично-виховній грі:

ЗРОБИМО РАЗОМ

«Щит і Меч для Армії України!»

ДРУГИЙ КРОК

у цікавій та корисній грі

Календар всіх дат – проведення патріотичної
гри кожного місяця протягом 7 років

Таблиця №1 – про зайняте місце у змаганнях
за IV квартал по регіонам(станом на 28.10.14 р)

(створюємо разом сучасну боєздатну армію)
Шановні освітяни, учні всіх класів ЗНЗ і батьків дітей всіх груп ДНЗ у кожному та в цілому у всіх 25 регіонах України!
Всім колективам майбутнім-учасникам цієї нової ГРИ пропонуємо ознайомитись та скористатись прикладами колективів сьогоднішніх-учасників ГРИ, які у IV кварталі ОБ’ЄДНАЛИСЬ навколо дарування
допомоги (грантів) для АРМІЇ у розмірі 5 079 гривен (таблиці №1), а також у т.ч. і про 13 конкретні колективи у Полтавській та 8 колективів у Дніпропетровській області (таблиці №2) та приклади, як
віддзеркалити у 2014 році - участь свого колективу (таблиці №3). Крім того, всі колективи мають можливість скористатись прикладами участі колективів Івано-Франківської, Полтавської і Херсонської області
(таблиці №4) та приклади, як віддзеркалити у 2015 році – участь свого колективу (таблиці №5).
1) Наказ МОН України від 27.10.2014 № 1234, (про
затвердження заходів щодо посилення
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді) дозволяє вже сьогодні втілити в життя нові форми і
методи виховання дітей та учнівської молоді, скориставшись
прикладами наданими в таблиці №1, 2, 3, 4, 5, 6).

2) Пропонуємо спільними зусиллями двох Заступників
директора школи - з виховної роботи та військкерівника з
військового виховання разом з батьківським комітетом школи
та органом учнівського самоврядування передплатити
працівниками школи одну газету на грудень у 2014 році для їх
бібліотеки, а учнями для своїх класів, а також передплатити її
на 9-ть місяців у 2015 році.

3) Пропонуємо віддзеркалити участь свого колективу ДНЗ або
ЗНЗ у грі-2014 (2015) на фотографії та розмістити їх на сайті
свого навчального закладу, а також надіслати дві кращі
фотографії для Довідника-2014 (Довідника-2015) на E-mail
нашої МГО msavechildren@yandex.ru

4) Пропонуємо всім навчальним закладам надіслати поштою
копії квитанцій про передплату газети на грудень 2014 та 9-ть
місяців 2015 на адресу нашої МГО – вул. Крупської, 13,
м. Дніпропетровськ, 49068.
Увага! Передплата однієї газети для бібліотеки та однієї
газети для кожного класу можна оформляти на пошті
на одну квитанцію.

Таблиця №3 (про приклади гасел на плакатах, які віддзеркалюють участь конкретного
колективу у вказаній грі - 2014 щодо формування грантів на користь української АРМІЇ)

Таблиця №2 (про конкретні колективи
ДНЗ і ЗНЗ - учасників гри у 2014 році)

Даруємо - 54 гранти
від 10 груп
ДНЗ № 12 «Казка»
м. Комсомольськ,
Полтавської

Даруємо - 51 грант
від 12 груп
ДНЗ № 2
«Дзвіночок»
м. Комсомольськ,
Полтавської

Даруємо - 51 грант
від 10 груп
ДНЗ «Попелюшка»
м. Комсомольськ,
Полтавської

Даруємо - 39 грантів
від 12 груп
ДНЗ № 17
«Дюймовочка»
м. Комсомольськ,
Полтавської

Даруємо - 36 грантів
від 12 груп
ДНЗ № 6 «Росинка»
м. Комсомольськ,
Полтавської

Даруємо - 108
грантів
від 36 класів
ЗОШ № 6
м. Комсомольськ,
Полтавської

Даруємо - 87 грантів
від 11 класів
ЗОШ с. Березова
Рудка,
Пирятинського,
Полтавської

Даруємо - 66 грантів
від 16 класів
ЗОШ смт. Ромадан,
Миргородського,
Полтавської

Даруємо - 30 грантів
від 29 класів
НВК № 111,
Жовтневий,
Дніпропетровськ

Даруємо - 12 грантів
від 20 класів
СЗШ № 74,
Ленінський,
Дніпропетровськ

Даруємо – 40 грантів
від 20 класів
КЗШ № 42,
Тернівський,
м.Кривий Ріг

Даруємо – 40 грантів
від 20 класів
КЗШ № 45,
Тернівський,
м.Кривий Ріг

Даруємо – 42 гранти
від 21 класу
КЗШ № 108,
м.Кривий Ріг

Даруємо – 15 грантів
від 6 груп
КДНЗ № 43,
м.Кривий Ріг

Даруємо - 20 грантів
від 20 класів
Вербківської ЗОШ,
Павлоградського
Дн-вської обл.

Таблиця №4 (про конкретні колективи ДНЗ і
ЗНЗ - учасників гри за 9-ть місяців у 2015 році)

Передплата на газету «Даішка»
на грудень 2014 року триває

«Щит і Меч для Армії України!»

(створюємо разом сучасну боєздатну армію)

«Щит і Меч для Армії України!»

(створюємо разом сучасну боєздатну армію)

до 10 листопада ц.р.

Індекс газети – 49367 (Каталог
видань на II-півріччя, стор.33)

«Щит і Меч для Армії України!»

(створюємо разом сучасну боєздатну армію)

«Щит і Меч для Армії України!»

(створюємо разом сучасну боєздатну армію)

«Щит і Меч для Армії України!»

(створюємо разом сучасну боєздатну армію)

Таблиця №5 (про приклади гасел на плакатах, які віддзеркалюють участь конкретного
колективу у вказаній грі - 2015 щодо формування грантів на користь української АРМІЇ)
Даруємо - 9 грантів
від всіх працівників
Братської ЗОШ
Тисменський,
Івано-Франківської

Даруємо - 9 грантів від всіх
працівників ДНЗ № 2
«Дзвіночок»
м. Комсомольськ,
Полтавської

Даруємо – 69 грантів від всіх
працівників та учнів
2 класів Калінівської
СЗШ-інтернат № 2
Великоолександрівський,
Херсонської

Передплата на газету «Даішка»
на січень 2015 року триває

до 15 грудня ц.р.

Індекс газети – 49367 (Каталог
видань на 2015 рік, стор.26)

