
 
Аналіз результативності роботи  центру громадсько-корисної діяльності 

  за 2014-15 навчальний рік 
Центр громадсько-корисної дiяльностi проводить профорiєнтацiйну роботу в школi, виховує готовнiсть 

жити i дiяти за принципами гуманiзму, милосердя, людяності. Ми органiзовуємо та проводимо трудовi 

операцiї «Чисте приміщення», трудові десанти,  збираємо насiння квiтiв та городини. В роботi МIГ 

,,Волонтер” пiклуємось про ветеранів,  вдiв, інвалідів,  надаємо посильну допомогу.  Цього 

навчального року була проведена чи не найбільша волонтерська робота. У зв’язку зі складним 

становищем  в Україні піклувалися про дітей учасників АТО. Нами були проведені такі заходи: 

тематична лінійка „Міжнародний день миру”, робота військової пошти, ярмарок «Осінній вернісаж», 

трудові акції «Парад квітів біля школи», «Чисте довкілля», участь у Всеукраїнській благодійній акції 

„Милосердя” , «Турбота», заходи до Дня ветерана, перевірка санітарного стану по класах, екскурсія по 

школі „Школа-наша рідна домівка ”(1кл.), вшанування ветеранів педагогічної праці, благодійна 

щоденна ярмарка ,   «До рідної природи з розумом і серцем»-день зимуючих птахів. виготовлення 

годівниць, екологічні конкурси «Новорічний подарунок», «Збережемо зелену красуню», виставка 

«Букет замість ялинки»,  зустріч з параолімпійцем до Міжнародного дня інвалідів, огляд-рейд «Бережи 

підручник», акція «В’яжемо разом для учасників АТО, зустрічі з волонтерами громадської організації 

«Фонд Руєвит», а також акцію «Подаруй букет-збережи первоцвіт!» до Дня 8 Березня, під час якої діти 

привітали всіх жінок села та дружин учасників   АТО, подарувавши їм власноруч виготовлені квіти і 

кімнатні рослини. 

 

В штабi ,,Живи, книго!”   ми не тiльки перевiряємо з біблiотекарем пiдручники, а й надаємо книгам 

«допомогу», «лiкуємо» їх. Органiзовуємо виставки МІГ «Юнi майстри», «Нашi таланти», а також 

обговорюємо проведені та заплановані заходи. 

                                                    Діти дітям 

 

         Тривожні події в Україні дедалі ширше розвивають волонтерський рух.  Свою частку милосердя 

вирішили внести і учні нашої школи. За ініціативою учнівської ради, членів МІГ «Волонтер»  та 

соціальної служби, за підтримки адміністрації школи  традиційне свято квітів та врожаю було 

перетворене у колоритну благодійну ярмарок-виставку «Осінній вернісаж» на допомогу дітям 

учасників АТО.  Тут були представлені різноманітні дари осені, дитячі вироби, поробки, 

сувеніри,  ікебани, солодощі, соки, пиріжки, квіти, кімнатні рослини,  що приготували учні з батьками 

та вчителями школи.  

 

            Всі скриньки із заробленими коштами були відкриті в присутності членів оргкомітету заходу. 

Загалом зібрали 3183 грн. На цю суму придбали необхідні речі нашим школярам-дітям учасників АТО. 

 

          Виносимо щиру подяку всім, хто долучився до цієї благодійної акції: адміністрації школи, 

працівникам сільської ради, батькам, вчителям, учням, партнерській програмі «За освітою - по освіту», 

спеціалісту та фахівцю соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

Боровець Н.П. та Атаманюк Л.В. 

         Людям потрібно робити добро. Робімо світ кращим разом! 

  

  

 

Міжнародний день миру 



До Міжнародного дня  миру члени центру  зв’язків з громадськістю організували у школі роботу 

військової пошти. Діти  малювали малюнки,писали листи та слова  подяки солдатам, які перебувають 

у  зоні АТО. 

      Сюрпризом для всіх став приїзд військового Петра Ц., який по дорозі у відпустку із зони АТО 

заїхав у гості до свого фронтового товариша,  нашого вчителя фізичного виховання Юрія Ш.      

      На зустрічі з очевидцем бойових дій діти передали йому особисто поштову скриньку з дитячою 

творчістю, подякували  за мужність, старшокласники обмінялися рукостисканням, учні 2-А та   4-А 

запросили гостя до себе на годину спілкування, а  учні першого класу зворушливо обіймали солдата.     

     Петро Целюх  був вражений  теплотою зустрічі, розказав дітям наскільки важливі їхні малюнки, 

підтримка тим, хто несе службу, побажав усім хлопцям загартовувати свій фізичний дух. Аби передати 

свій патріотичний настрій, віру в перемогу, на прощання всі учні та вчителі  заспівали разом з гостем 

гімн України. 

  

Благодійна щоденна ярмарка 

З 18.11 по 12.12 в рамках місячника волонтерського руху в школі працювала благодійна щоденна 

ярмарка, де учні і батьки проявили фантазію, кулінарні вміння та приємно нас здивували. Під час 

ярмарки було зібрано 1629 грн. Ці кошти були спрямовані на закупівлю подарунків дітям незахищених 

категорій до Дня святого Миколая. Виставу «Наш гість-Миколай» підготували учні 2-А класу на чолі з 

вчителем Марчук О.В., а члени МІГ «Волонтер»  підготували подарунки для привітання дітей-

напівсиріт, позбавлених батьківської опіки, дітей-інвалідів та дітей учасників АТО. Також Антипко та 

святий Миколай завітали у кожен клас та привітали всіх учнів з Новорічними святами. 

Робіть людям добро і воно сторицею вам повернеться! 

                                   В'яжемо разом для учасників АТО 

В рамках акції «Зігрій солдата» з метою залучення учнів, педагогічного, батьківського  колективів, 

громадськості до волонтерської роботи, передачі традицій проведення вечорниць дітям, сприяння 

розвитку рукоділля серед учнівської молоді, виховання патріотизму, готовності допомагати своїй 

державі, поваги до людей старшого покоління, їх захоплень та досвіду   у школі було проведено 

українські вечорниці «В’яжемо разом для учасників АТО». 

 
 

З нитками, спицями, українськими піснями та гарним настроєм до світлиці завітали баяніст А. Цой, 

рукодільниця В.Козачек, учасниця церковного хору М.Семенович, спеціаліст та фахівець РЦСССДМ 

Н.Боровець та Л.Атаманюк, бабусі, мами наших школярів, дирекція, педагогічний та учнівський 

колективи школи. Учасниці вечорниць в’язали шкарпетки учасникам АТО, ділились досвідом з 

учнями, розповідали про зимові свята,  народні прикмети про зиму, співали українські пісні, 

частувалися фіточаєм з бубликами. Звичайно, шкарпетки за дві години не були завершені, але гарний 

початок справи -  це вже половина роботи. Рукодільниці переказували один одному про волонтерську 

роботу у школі і передавали дітками до школи ті шкарпетки, що вдома дов’язали чи придбали. Загалом 

у скриньку, що діяла у кімнаті школяра, зібрано 85 пар шерстяних шкарпеток, 3 шарфи, 4 светри,  1 

пару рукавиць, 1 махрове простирадло, 1 комбінезон.  Всі речі передані у зону АТО через громадську 

організацію «Фонд Руєвит». Ще 12 пар шерстяних шкарпеток  було передано спеціалісту РЦСССДМ 

Боровець Н.П. для сімей учасників АТО, переселенців зі сходу  та 7 пар було вручено учаснику АТО 

В.Шнайдеру, який відвідав нашу школу 10 грудня. Дякуємо всім, хто долучився до акції. 

  

Україна починається з тебе! 



 


