
Свято останнього дзвоника у школі 

Усміхається весело травень, 

Бо скінчилась навчальна пора, 

І зібралась на дзвоник останній 

Вся весела шкільна дітвора. 

  

               Промайнув іще один навчальний рік. Настала хвилююча мить свята 

Останнього дзвоника. І для учнів, і для вчителів це чудова шкільна традиція, 

тепле родинне свято, яке не можна нічим замінити. По - сімейному теплим, 

 традиційно яскравим і барвистим видалося  воно й цьогоріч. 

               На шкільному  подвір'ї зібралися всі учні школи… Поруч із ними їх 

найрідніші люди: батьки, дідусі та бабусі, які пишаються своїми дітьми… 

Адже останній дзвоник — велике загальношкільне свято, яке  підводить 

риску, ставить крапку в багаторічному навчальному марафоні з усіма його 

уроками і змінами, контрольними роботами та домашніми завданнями.  

Із теплими словами привітань до присутніх звернулася директор школи  

Тетяна Миколаївна Нездоймишапка, яка  відзначила успіхи та досягнення 

учнів і вчителів школи за 2016-2017 навчальний рік. 

Привітав дружню шкільну родину зі святом і міський голова Олександр 

Бакликов та побажав учням, випускникам та їх батькам успіхів у подальших 

життєвих кроках, терпіння, мудрості і всього найкращого. Також нагородив 

грамотою міського голови Кобзисту Валентину Михайлівну, учителя 

географії за високий професіоналізм, відповідальність та наполегливість у 

роботі. Грамотою міського голови за високі досягнення у навчанні та активну 

участь у громадському житті школи нагороджено Курочку Ірину, ученицю 11 

класу. Грамотами міського голови за популяризацію здорового способу 

життя, високий рівень спортивних досягнень із кіокушинкай карате 

нагороджено Голуба Назарія, Любімова Богдана та Любімову Марину. 

Зі словами привітання звернулася до учнів та їх батьків завідуюча міським 

методичним кабінетом відділу освіти Лариса Ковтуненко та вручила диплом 

департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

Андрєєву Сергію за перемогу у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії 

та подяку департаменту освіти і науки вчителю геграфії Кобзистій Валентині 



Михайлівні. Громотою відділу освіти нагороджено вчителя образотворчого 

мистецтва Цись Сніжану Сергіївну. 

            І ось хвилююча мить… Звучить мелодія останнього дзвоника, який 

 сповістив присутніх про початок чудової пори – літніх канікул. 

Свято вдалося! Чудових вам канікул, школярі! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


