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СЛОВО

Навчання у школі дуже важливе для кожної людини. 
Саме в цей час йде формування особистості, рис її харак-
теру, вмінь та навичок. Це період, який визначає готовність 
людини до майбутнього дорослого життя.

Безпека в школі складається з багатьох аспектів як 
фізичних, так і психологічних. Це, насамперед, безпечне 
й дружнє навчальне середовище, що є гарантією захище-
ності дитини та вчителя від зовнішніх втручань і внутріш-
ніх небезпек. 

Не можна забувати: в Україні йде війна. А війна – це 
завжди виклик для освіти. Є діти – вимушені пересе-
ленці. Якість їхньої освіти та безпека розвитку можуть 
потерпати від вимушеної зміни середовища, ставлення 
в класі. Є діти військових, які зараз несуть службу. Ці діти 
знаходяться в стані стресу та нестачі батьківської турбо-
ти. Є діти на прифронтових територіях, де дуже важко 
здобувати освіту під обстрілами. Про всіх цих дітей ми 
маємо пам’ятати й робити все можливе для того, щоб 

забезпечити їм належну якість освіти та розвитку. А без 
відчуття захищеності це не можливо.

Школа виховує майбутнє країни. А тому питання еколо-
гічної грамотності та здорового життя введено до ключо-
вих компетенцій Нової української школи. Адже розумне 
та раціональне користування природними ресурсами в 
межах сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишньо-
го середовища для життя і здоров’я людини, здатність і 
бажання дотримуватися здорового способу життя грома-
дянами України є запорукою її гідного майбутнього. 

24 серпня Україна святкує День Незалежності. З кож-
ним роком це свято стає все більш хвилюючим, зважаючи 
на події, у яких воно відбувається. Ми маємо пам’ятати, 
що будуємо, розвиваємо, захищаємо нашу країну та її 
незалежність для наших дітей, для кращого майбутньо-
го. Тож бажаю всім подальших перемог у всіх справах 
і починаннях заради процвітання незалежної України, 
добробуту її народу.
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