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Щороку, в першу п'ятницю жовтня, у нашому
училищі відзначається професійне свято працівників
освіти.
З ранку в училищі панувала
урочиста
атмосфера
і
святковий настрій.
Вдячні учні вітали своїх
педагогів,
наставників,
працівників училища.
Привітав
освітян
і
профспілковий
комітет
училища.
А після дзвоника почалися
уроки, але проводили їх не
викладачі,
а
учні.
День
самоврядування тради-ційно проходить у ВПУ-27
саме в цей день. Учні довго і старанно готувалися до
виконання почес-ної міссії педагога. І не марно.
Вони проводили уроки на високому рівні –
перевіряли явку, слідкували за дисци-пліною під час
уроків, вдало вик-ладали новий матеріал, перевіряли
домашнє завдання, а також систематично чергували,
спостерігаючи за порядком на перервах.
Продовженням свята став урочистий концерт, на
якому відбулось посвячення у вчителі молодих
спеціалістів. У цьому році 8 молодих педагогів
влились у велику, дружну сім'ю ВПУ-27.
У цей день всі працівники закладу отримали у
свою адресу багато теплих слів та побажань; море
посмішок і веселого настрою; квіти, подарунки та
чудовий заряд енергії і натхнення.
Л.Ю.Хаустова, бібліотекар

ЖОВТЕНЬ, 2010 р.

23 вересня у м. Харкові
відбувся
перший
етап
обласних щорічних змагань
«Спорт
протягом
життя». Учасники заходу –
учні професійно-технічних
навчальних
закладів
Харківської
області
виборювали першість міста у легкоатлетичному
кросі.
Команда ВПУ-27 посіла І призове місце.
7 жовтня у наступному етапі змагань наші учні
посіли такі призові місця: у дівчат – естафета
«4х100» – І місце – Андренко Я. (Пм-4); Брак М.
(Пмт-5), Руських О. (Пк-16), Печенюк З. (Пм-6);
-у хлопців на дистанції 800 м – І місце Лукащев І.
з гр. Пмт-5.
21 жовтня наші спортсмени знов брали участь у
спортивній боротьбі на першість міста серед
ССУЗів по футболу і посіли І місце. Збірна ВПУ27 вдало провела чотири гри і в кожній одержала
перемогу!
Не поступаються футболістам і юні тенісисти,
які брали активну участь у відкритій першості
міста Куп'янська з настільного тенісу.
І місце – Костюк Г. (Ок-4),
ІІ місце – Єфімова А. (Пк-14).
Щиро вітаємо наших спортсменів!
Пазюрич Д.О., керівник фізвиховання
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