ДАІШКА

2

Військово-патріотичний виховний проект
ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ ОСВІТИ ВСІЄЇ УКРАЇНИ!
Всі директори ДОН і начальники УОН, начальники 608 установ
УО і ВО місцевого рівня, директори 16 648 ЗНЗ і завідувачі
12 946 ДНЗ та класні керівники 201 684 колективів учнів шкіл у
районах і містах всіх 25 регіонів України!

Розмір I-го ТРАНШУ (жовтнево-грудневого) за 2014 рік, буде
перерахований у повному обсязі у 1-й декаді січня 2015 року

Інформуємо всіх Вас, що сьогодні оприлюднена інформація ООН про
кількість загиблих - 4 808 людей, які загинули внаслідок бойових дій на
Сході України.
Тому, пропонуємо всім Вам скористатись пропозицією двох головних
редакторів газети «Даішка» і «Наша Армія» щодо участі всіх колективів
освітньої галузі кожної області в Україні у Всеукраїнському «МАРШІ за ЄДНІСТЬ
всіх ЗНЗ і ДНЗ - ПРОТИ агресії РФ».
На сьогоднішній день маємо приклади участі колективів шкіл, ДНЗ, УО і
ВО у зазначеному заході проти агресора на користь покращення
боєздатності нашої рідної української Армії (згідно надісланих копій
квитанцій про передплату газети «Даішка» для бібліотек своїх шкіл і ДНЗ, УО і
ВО та для колективів учнів класів).
Міноборони вже отримало 10.01.15 на свій р/р ТРАНШИ (за жовтень, листопад, грудень та січень) у сумі 8 318 грн. Копії всіх платежів розміщені на сайті МГО: savechildren.org.ua

Враховуючи вищесказане, пропонуємо всім Вам ознайомитись та вивчити наданий досвід участі у формуванні січневого
ТРАНШУ-2015 всіх 12 колективів (1-го вчительського колективу та 11-ти учнівських класних колективів) Трифонівської ЗОШ ВО
Великоолександрівської РДА у Херсонській області нашої країни (нижче додаємо чотири таблиці, які віддзеркалюють участь
Трифонівської ЗОШ на всіх 4-х рівнях (1* - своєї школи, 2* – свого району, 3* – своєї області, 4* – всієї України):
1) - на рівні кожної школи в області

2) - на рівні всіх шкіл у кожному районі або в місті

ТАБЛИЦЯ № 1
ТАБЛИЦЯ № 2
(звіт школи відділу освіти - про участь (звіт ВО Великоолександрівської РДА про участь 23 ЗНЗ
у формуванні січневого траншу – Армії) і їх класів та 24 ДНЗ у формуванні січневого ТРАНШУ
та про кількість подарованих грантів для Армії)

3) - на рівні всіх шкіл для Вашої області
ТАБЛИЦЯ № 3
(про звіт одного ВО Великоолександрівської РДА
щодо участі ЗНЗ у формуванні січневого ТРАНШУ
та про кількість подарованих грантів для Армії)

4) - на рівні всіх шкіл і ДНЗ України
ТАБЛИЦЯ № 4
(про розмір
ТРАНШУ
за січень 2015 р.)

січні

ТАБЛИЦЯ № 1/1 – (про програму min)

1

ТАБЛИЦЯ № 1/2 – (про програму mах)

12

11

ТАБЛИЦЯ № 5
(про прозорий шлях свідомого єднання всіх колективів освіти у всіх 25 регіонах України навколо формування ТРАНШІВ у I-му кварталі 2015 р.)
з 10.12.14 до 20.12.14
формується
ТРАНШ для Армії
за січень

Армія отримує
в ПОДАРУНОК
один грант – 1 грн

10.12.14 до 10.01.15
формується
ТРАНШ для Армії
за лютий

з 11.01.15 до 10.02.15
формується
ТРАНШ для Армії
за березень

Показник очікуваної участі всіх колективів в УКРАЇНІ у реалізації виховного
молодіжного військово-патріотичного проекту «Щит і Меч для Армії України»
навколо формування щомісячних траншів для покращення боєздатності Армії
протягом останнього березня-місяця у I-му кварталі 2015 р.

Запрошуємо всі
Запрошуємо всі
Запрошуємо всі
колективи ЗНЗ і ДНЗ колективи ЗНЗ і ДНЗ колективи ЗНЗ і ДНЗ
України здійснити
України здійснити
України здійснити
програму min
програму min
програму min

ТАБЛИЦЯ № 6
(запрошуємо 608 керівників всіх УО і ВО у 25 регіонах України подарувати за березень - 608 грантів, скориставшись прикладом дарування за лютиймісяць 2015 р. по одному гранту на користь української Армії від всіх 9-ти керівників колективів районних ВО і УОН у місті Дніпропетровську:
- начальника УОН м. Дн-вська – Лариси Борисівни САФРОНОВОЇ,
- начальника ВО АНД району – Людмили Олександрівни ТЕМЧЕНКО,
- начальника ВО Бабушкінського району – Інни Іванівни СЕМЕНКО,

- начальника ВО Жовтневого – Галини Всеволодівни САЛІХОВОЇ,
- начальника ВО Індустріального – Світлани Юріївни ШАБОТІНОЇ,
- начальника ВО Кіровського району – Олени Олександрівни КУЯН,

- начальника ВО Красногвардійського району – Ольги Юріївни ЛОЗОВОЇ,
- начальника ВО Ленінського району – Наталії Анатоліївни БЕРГАМАН,
- начальника ВО Самарського району – Людмили Іванівни ШКЛЕНСЬКОЇ.

