АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про проведення Всеукраїнської акції
«Весняний тиждень Добра - 2013»
В ЗОШ№39 м. Херсона
У

Херсонській

загальноосвітній

школі

№39

впроваджується

експериментальна робота за напрямом: «Впровадження діяльнісного підходу в
систему громадянської освіти в національній школі». У закладі протягом
багатьох років проводяться акції благочинності, корисні справи для мешканців
селища Текстильників, де розташована школа, а також міста та області .
Директор школи, Заслужений працівник освіти України Маренчук Ольга
Миколаївна сама є ініціатором благодійних справ і завжди спрямовує
педагогічний та учнівський колективи на благочинність. Тому ми із
задоволенням включились у проведення Всеукраїнської Акції «Весняний
тиждень Добра-2013».
Офіційне відкриття «Весняного тижня Добра – 2013» відбулося на
урочистій загальношкільній лінійці 22 квітня 2013 року.
Було оголошено про проведення трудових операцій «Ветеран живе
поруч», благодійного макулатурингу та інших корисних справ, які було
проведено упродовж тижня Добра та до Великодніх свят.
Акція «Якщо не я, то хто ж» - благоустрій шкільної території, допомога
людям похилого віку на селищі – відбулась 25 квітня 2013 року. Учні 511класів прибирали присадибні ділянки пенсіонерам, учасникам бойових дій,
ветеранам війни та праці.
Особливою увагою були оточені вчителі – пенсіонери, які мешкають на селищі.

Штаб корисних справ «Дія» готував Великодні вітанння для пацієнтів
Комишанського психоневрологічного диспансеру, якими школа опікується вже
багато років. Напередодні Великодня учні відвідали диспансер з концертом,
вручили

святкові куличі та особисті фотографії, які були виготовлені на

прохання пацієнтів закладу.

24 квітня у шкільному музеї етнографії та побуту українського народу
проводились екскурсії з використанням унікальних експозицій « Історія
створення рідного міста , селища».
При проведенні благодійного макулатурингу « Немає байдужих» було
зібрано 1250 кг макулатури. Кошти було використано на подарунки пацієнтам
Комишанського психоневрологічного диспансеру, учасникам бойових дій та
ветеранам війни.

Зібрано 1250 кг макулатури


1 місце – Жакун Богда, учень 1-Б класу (308,5 кг)



1 місце – 1-Б клас (317,5 кг)

Було перераховано 200 гривень у фонд Всеукраїнських акцій «Серце до
серця» та «Назустріч мрії».
26 – 27 квітня було підведено підсумки проведених протягом тижня
Добра благодійних акцій та справ на загальношкільній лінійці(див. фото). Свої
повідомлення «Добрі новини з життя класу» учні направили у шкільну газету
«Школа радості». Висвітлення діяльності громадсько - активної школи –

родини №39 відбулося на шкільному сайті, а свої емоції та почуття учні
відобразили у малюнках «Все починається з добра…»
В організації та проведенні Акції було задіяно 112 волонтерів - учнів 311класів.
До проведення Акції ми задіяли шефів – Територіальне відділення
державної судової адміністрації України в Херсонській області, представників
батьківської громади.
У проведенні Акції допомагала депутат міської ради, директор школи
Маренчук О.М.
Матеріли про проведення Акції готуються до публікації в черговому номері
шкільної газети «Школа радості», яка є лауреатом Міжнародного конкурсу
шкільних медіа.
Участь у Акції « Весняний тиждень Добра-2013» сприяла вихованню в
душах наших учнів кращих людських якостей: милосердя, поваги до людей
похилого віку. А саме головне – прагнення творити Добро – найвищу цінність
на землі.
Заступник директора з
навчально - виховної роботи

Шептицька Наталія Володимирівна

Начальник штабу корисних справ « Дія»,
учениця 8 – А класу

Міхріна Олена

