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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ, ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ...

НІ ДНЯ БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
НЕХАЙ НАШІ ДІТИ БУДУТЬ ЖИВІ, ЗДОРОВІ ТА ЩАСЛИВІ!

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ТА ВСІЄЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНИ!
Надаємо ПЕРШИЙ приклад для всіх інших 616 Ваших-підлеглих, керівників відділів (управлінь) освіти у 440 - РДА, 132 - міських
рад та 44 районів в 5-ти містах (Дніпро і Кривий Ріг, Львів, Одеса і Харків) України, де в управлінні освіти департаменту
гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради (за адресою: проспект Яворницького, 75-а) в м. Дніпро, розміщено
три ПЛАКАТИ з БДР № 2, 3, 4, які повністю висвітлюють організаційний процес – завершального етапу щодо інформування
337 батьківських громад у всіх 8-ми районах всього м. Дніпро, здійснений керівником управління освіти ДГП ДМР на рівні всіх
районів свого міста, своєї області та в цілому всієї України.

«завантажити» - (кнопка-6)

«завантажити» - (кнопка-21)

«завантажити» - (кнопка-21)

Крім того, ПЛАКАТ з БДР № 2, розміщений у «Куточках з БДР» у всіх 337 навчальних закладах міста, засвідчив, що всім батькам
87 808 учнів шкіл, НВК та 36 119 дошкільнят ДНЗ надана можливість ознайомитись з ЗАПРОШЕННЯМ щодо їх спільної участі
у суспільно-виховних заходах, спрямованих на зниження в Україні коефіцієнту смертності та каліцтв від ДТП, найвищого
серед 25 країн Європи, наданого ВОЗ.
Сьогодні, керівники 2 919 класів шкіл, НВК та 1 229 груп ДНЗ всі разом мають рівні можливісті підготуватись до одночасної
участі 20 березня 2017 року всіх 337 навчальних закладів міста - у настіпній Акції з БДР № 32 та засвідчити свою участь,
надіславши фотознімок для фото-галереї (кнопка - 18) на сайті МГО.
ВІСІМ прикладів для всіх інших керівників влади і освіти у 36 районах в 4-х містах (Кривий Ріг, Львів, Одеса і Харків) України надається на стор.2.
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savechildren.org.ua
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