АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про проведену Всеукраїнську акцію «Весняний тиждень Добра – 2013»
у Білицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 1
Кобеляцького району Полтавської області
Протягом
22-27
квітня
представники учнівської молоді, педагоги,
батьки, приватні підприємці, працівники
культури, жителі селища долучилися до
Весняного тижня Добра і показували
приклад безкорисливої доброчинності і
громадської активності.
Розпочався тиждень Добра 22 квітня
офіційним відкриттям та презентацією
запланованих
заходів.
Учасниками
художньої самодіяльності був проведений благодійний концерт. Кошти, зібрані
під час його проведення, передані на допомогу юному кобелячанину Максиму
Якименку (779 грн.).
23
квітня
лідери
учнівського
самоврядування навчалися за програмою
«Ти – лідер!» та за допомогою психолога
Жанни
Мухи
опанували
«ази»
організаторської роботи. Цього ж дня учні
подавали пропозиції до проекту «Твори
добро!», кращі з пропозицій вносилися до
загальношкільних заходів.
Третій день (24 квітня) пройшов під
гаслом «Розвиток громади». Після уроків
двері школи відчинилися для всіх
бажаючих взяти участь у майстер-класах з писанкарства (Костенко Т.), квілінгу
(Кривенко В.), модульного орігамі (Білокінь Т.), макраме (Курило О.), в’язання
гачком (Чухрай О.), вишивки
стрічками (Хурда О.). Білицькі
майстрині
не
просто
демонстрували
творчі
дива
власними руками, а й дали
можливість зробити свої перші
кроки до майстерності учням та
всім бажаючим.
Четвер 25 квітня пройшов під
гаслом «Послуги ГАШ». В
післяурочний час учні, вчителі,
всі працівники школи вийшли на
трудовий десант. Учні 7 та 11-А
класів
зі
своїми
класними

керівниками Нішкур А.В., Сєровою А.І.
здійснювали адресну допомогу людям
похилого віку, порядкували на городі, біля
садиб.
Група
старших
школярів
впорядковували центральне кладовище,
прибираючи могили померлих учителів,
безрідних односельців, наводили лад біля
пам’ятника загиблим солдатам. Третя
група і найчисельніша трудилася у
селищному парку Перемоги: загрібали
торішнє листя, білили, виносили сміття.
Приємно було споглядати, як через
декілька годин у прибраному парку
з’явилися перші відпочиваючі, це були
молоді мами з немовлятами в колясках.
А завершився Весняний тиждень
Добра конкурсом плакатів «Краса
людини в її діяннях», у якому взяли
участь учні 5-11-их класів, та
сімейними змаганнями «Тато, мама, я –
спортивна сім’я».
Спортивне свято виявилося апогеєм
тижня, наскільки емоційно яскравим,
жвавим, цікавим, що на нього прийшло подивитись чимало жителів селища.).
Чотири молоді сім’ї: Олефіренко, Мухи, Багацькі, Немеш не лише змагалися
між собою, а й показали приклад
корисного, спільного з дітьми
дозвілля та здорового способу життя.
По закінченню Тижня Добра були
підведені підсумки і створено
фотовиставку «Галер ея Добрих
Справ».
В організації акції було
задіяно близько 180 волонтерів.
Організації, які були задіяні в акції:
‐ три загальноосвітні школи
селища;
‐ селищна рада;
‐ приватні підприємці: Олена Бажан, Олександр Бажан, Ольга Сененко,
Тетяна Кіщенко.
Статті та фото про дану акцію направлені в місцеві газети «Колос»
та «Ехо Кобеляк».
Олена Іванченко, директор школи

