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Проект «Освітній округ – соціально-культурній центр 

громади» 
 

     Школа розташована в одному з шести мікрорайнів промислового 

Іллічівського району. Тому співпраця з органами міського самоврядування 

посідає особливе місце в об’єднанні зусиль школи та родини, школи і 

громадськості, вихованні дітей, вирішенні питань з благоустрою, Депутат 

міської ради Любченко І.В., голова комітету самоорганізації населення 232 

кварталу Ушакова Р.І. є членами Ради школи (за узгодженням). 

З 2006 року школа є опорною в освітньому окрузі № 7, який об’єднує 

8 шкіл, 8 дошкільних закладів, МВМПУ № 99, значно віддалених від 

культурно-просвітницьких установ (с. України, Мирний, Волонтерівка, Ново-

Гугліно, 232 квартал). В кожному з цих селищ рішенням міської ради 

створено  комітети самоорганізації. Серед головних завдань комітетів 

самоорганізації населення співпраця з навчальними закладами, участь в 

вирішенні питань щодо роботи з батьками та учнями, організація спільних 

закладів щодо опікування дітей сиріт, самотніх громадян, ветеранів війни та 

праці, робота з сім’ями, де склалися несприятливі умови щодо виховання 

дітей. Спільні заходи щодо благоустрою мікрорайонів.     

  В навчальних закладах округу №7 навчається 3772 учнів шкіл та 

900профтехосвіти, виховується 1000 дітей дошкільного віку. В колишньому 

навчальному дошкільному закладі в межах регіональної, міської програми 

«обдаровані діти», створенні наукові об’єднання старшокласників. Учні, 

дошкільнята округу активні учасники міських конкурсів, наукових 

конференцій, змагань. Серед учнів округу є неодноразові переможці міських, 

обласних, Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад, наукових конференцій. 

Обдаровані старшокласники навчаються  В обласній заочній школі «Ерудит». 

     В школах округу працює творчий колектив педагогів, які вдало 

розкривають індивідуальні особливості дітей, власні розробки щодо їхнього 

навчання й розвитку. 
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Мета проекту   полягає у взаємовигідного партнерства школи, дошкільного 

закладу з комітетами самоорганізації, населенням, яке б сприяло розвитку 

нових, більш ефективних взаємовідносин освітніх установ з громадськістю,   

жителями мікрорайону, утворенню на базі шкіл культурно-спортивних 

центрів.     Об’єднання творчого професіоналізму педагогів, майстрів 

виховання навчальних закладів округу №7 з метою розширення освітніх 

послуг для обдарованих, талановитих, здібних дітей. Створення умов для 

спільної науково-дослідницької роботи учнів різних навчальних закладів.  

 

 Учасники проекту: 

     учні шкіл,  МВМПУ №99, вихованці дошкільних навчальних закладів, 

вчителі освітнього округу №7. 

 Опис діяльності: 

Проведення акцій: 

                                                       «Ветеран» 

«Милосердя» 

   «Кращий двір» 

Створення спільних рад профілактики правопорушень в мікрорайоні. 

Традиційні свята: 

- День міста (вересень) 

- День Перемоги (травень) 

- Міжнародний день захисту дітей (червень) 

- Спортивні свята 

Участь у міських заходах 

«Кращий двір», «Маріуполець року», «Кращий під’їзд», «Майбутнє 

Маріуполя». 

Тому педколектив школи, як опорної, працює над тим, щоб школа 

стала центром культурного життя мікрорайону 232 кварталу та селища 
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Україна. Щорічно планується спільна робота з комітетом самоорганізації. 

Стали традиційними спільні заходи, присвячені Дню міста, Дню Перемоги, 

Дню захисту дітей. Спільно проводяться заходи з благоустрою території. 

Голова комітету самоорганізації населення 232 кварталу Ушакова Р.І. є 

членом Ради школи, Ради профілактики, Ради освітнього округу (за 

узгодженням), а вчитель школи Онопрієнко А.М. обрана в раду комітету 

самоорганізації населення. Кращі учні та педагоги заохочуються нагородами, 

екскурсійними подорожами комітету самоорганізації населення. Спільна 

робота допомогла вирішити питання щодо асфальтування доріг, які 

підходять до школи, поновлено освітлення подвір’я школи, в мікрорайоні 

установлено дитячий майданчик. 

Склалась система роботи з Українським Реєстровим Козацтвом, 

Союзом Українок, громадською організацією ветеранів Афганістану «Долг», 

благодійною організацією «З нами добрі серця». Особливе місце займає 

співпраця з Асоціацією жінок ПАТ «ММК ім.Ілліча». Саме завдяки асоціації 

жінок на базі школи створено дитячий літературний клуб «Живой родничок», 

щорічно проводяться спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я», 

свята Матері та Сім’ї. 

В школі ефективно діє система державно-громадського управління. 

Всі управлінські структури діють на підставі Статуту школи. Вищим органом 

самоврядування є Рада школи. До Ради школи входять батьки, вчителі, учні, 

представники громадськості. Раду школи очолює Бадасен І.І. – голова 

Асоціації жінок ПАТ «ММК ім.Ілліча». Рада є колегіальним органом, всі її 

члени мають рівні права у розв’язанні різноманітних питань. Вона збирається 

три – чотири рази на рік. До її повноважень входять: скликання конференції 

школи, затвердження напрямків розподілу бюджетних та позабюджетних 

коштів, затвердження щорічного звіту директора, узгодження плану 

підготовки закладу до нового навчального року, узгодження подання про 

заохочення працівників, учнів, батьків, представників громадськості, 
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узгодження правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних 

актів. 

Згідно з Статутом школи працює батьківський комітет. Голова 

батьківського комітету Костюченко О.В. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

В центрі уваги батьківського комітету: 

- опіка незахищених дітей; 

- контроль за організацєю харчування школярів; 

- формування смети розподілу благодійних внесків батьків; 

- підтримка обдарованих та талановитих дітей; 

- ініціювання питань тощо. 

За останні три роки при благодійній підтримці батьків проведено 

капітальний ремонт актового залу, оформлено вестибюль, рекреації, замінено 

раковини для миття рук, придбано 150 стільців, подаровано 6 телевізорів та 

DVD-програвачів, проектор, екрани, організовується підписка на педагогічні 

видання. 

Члени батьківського комітету проводять рейди щодо стану організації 

гарячого харчування, надають допомогу в організації масових і спортивних 

Батьківський комітет 

 

Заступник 

Навчально- 

дисциплінарний 

 

Класні батьківські комітети 

Секретар  

Ревізійний Культурно-

масовий 

Фінансово-

господарський 
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заходів. В межах реалізації шкільної програми «Родина – фортеця дитини» 

проводяться свята Сім’ї, Матері, ініціюють питання нагородження кращих 

батьків, обдарованих дітей. 

В січні 2009 року проведена педагогічна нарада «Творча співпраця 

педагогічного колективу, учнів та батьків. Родинне виховання», результатом 

якої стало прийняття шкільної програми «Родина – фортеця дитини», яка 

була затверджена радою школи. 

Творчою групою вчителів підготовлені рекомендації та наробки по 

проведенню батьківського лекторія та батьківських зборів. 

Створено постійнодіючий куточок «Родина – фортеця дитини» та 

«Для вас, батьки». Цілеспрямовану роботу з батьками проводить психолог 

школи Ігнатова О.М. та логопед Лешкина О.А. Організовані консультаційні 

пункти за запитами батьків. 

 У закладі створена система державно - громадського управління. 

Широке залучення до співпраці педагогів, учнів, батьків, громадськості, 

депутатів  районної ради сприяє вирішенню багатьох питань щодо розвитку 

навчального закладу, удосконалення навчально - виховного процесу.  

 

Очікувані результати 

   -  становлення освітнього округу як соціально-культурного центру в  

мікрорайоні. 

 

 

 

 

 


