
ПроектПроект кориснихкорисних справсправ
““СлавутичСлавутич –– містомісто

європейськеєвропейське””
учнівськогоучнівського парламентупарламенту

““ГАРТГАРТ””
СлавутицькогоСлавутицького ліцеюліцею

КРЕДОКРЕДО:: ДіятиДіяти,, аа нене бутибути пасивнимипасивними
споглядачамиспоглядачами вв життіжитті нашогонашого рідногорідного містаміста!!

ДЕВІЗДЕВІЗ:: ЗнатиЗнати!! УмітиУміти!! ХотітиХотіти!! ВстигатиВстигати!!



АКТУАЛЬНІСТЬАКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУПРОЕКТУ::
МиМи,, учнівськаучнівська молодьмолодь,, повинніповинні братибрати нана себесебе активнуактивну іі
відповідальнувідповідальну рольроль уу суспільномусуспільному життіжитті містаміста,, країникраїни йй
черезчерез цюцю рольроль здобуватиздобувати статусстатус уу суспільствісуспільстві.. СамеСаме
черезчерез реалізаціюреалізацію проектупроекту кориснихкорисних справсправ ““СлавутичСлавутич --
містомісто європейськеєвропейське”” мими,, членичлени парламентупарламенту ““ГАРТГАРТ””,,
малимали можливістьможливість::

•• УчитисяУчитися самостійносамостійно прийматиприймати рішеннярішення..
•• УчитисяУчитися бутибути відповідальнимивідповідальними заза своїсвої словаслова,, діїдії,, зобовзобов''язанняязання..
•• УчитисяУчитися надаватинадавати підтримкупідтримку,, піклуватисяпіклуватися пропро іншихінших,, діятидіяти зз

ниминими іі длядля нихних,, поділятиподіляти їхніїхні турботитурботи..
•• УчитисяУчитися особистоособисто відповідативідповідати заза свійсвій добробутдобробут,, добробутдобробут нашогонашого

містаміста,, суспільствасуспільства..
•• НабуватиНабувати досвідудосвіду,, якийякий складаєтьсяскладається якяк ізіз практичнихпрактичних навичокнавичок

участіучасті вв життіжитті нашогонашого містаміста,, тактак іі зз рівнярівня розвиткурозвитку
громадянськихгромадянських рисрис..



ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУПРОЕКТУ::

ТермінТермін реалізаціїреалізації проектупроекту::
20072007--20082008 навчальнийнавчальний рікрік..

ВиконавціВиконавці проектупроекту::
КоординаторКоординатор:: заступникзаступник директорадиректора зз
виховноївиховної роботироботи ФурманФурман ЮліяЮлія ІванівнаІванівна

РобочаРобоча групагрупа:: членичлени учнівськогоучнівського
парламентупарламенту ““ГАРТГАРТ””



ЕТАПИЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇРЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУПРОЕКТУ::

ПідготовчийПідготовчий етапетап:: вересеньвересень 20072007 рокуроку

1.1. ЗасіданняЗасідання членівчленів учнівськогоучнівського парламентупарламенту
““ГАРТГАРТ”” щодощодо реалізаціїреалізації проектупроекту кориснихкорисних
справсправ ““СлавутичСлавутич –– містомісто європейськеєвропейське””..

2.2. ОзнайомленняОзнайомлення зз досвідомдосвідом реалізаціїреалізації
проектівпроектів уу минуломуминулому роціроці..



ОсновнийОсновний періодперіод:: жовтеньжовтень 20072007 –– травеньтравень 20082008 рокуроку

УУ жовтніжовтні вв нашомунашому містімісті відбуласьвідбулась декададекада моральноморально--етичногоетичного
вихованнявиховання.. ЦяЦя тематема дужедуже актуальнаактуальна нана сьогоднісьогодні.. ВВ епохуепоху технологізаціїтехнологізації тата
інформатизаціїінформатизації життяжиття всевсе меншеменше звертаєтьсязвертається увагиуваги нана ““живеживе”” людськелюдське
спілкуванняспілкування:: прогулянкипрогулянки зз друзямидрузями активноактивно змінюютьсязмінюються посиденькамипосиденьками вв
““чатахчатах”” іі ““контактахконтактах””,, читаннячитання книжоккнижок –– ІнтернетомІнтернетом.. СамеСаме томутому мими іі
вирішиливирішили спочаткуспочатку ““перевіритиперевірити”” ліцеїстівліцеїстів нана рівеньрівень знаньзнань зз етикиетики
поведінкиповедінки вв громадськихгромадських місцяхмісцях,, провівшипровівши длядля ІІІІ курсукурсу ““БрейнБрейн--рингринг
ввічливостіввічливості””,, аа потімпотім відправилисявідправилися додо вихованціввихованців НВКНВК.. СамеСаме зз цимицими
дітьмидітьми мими спробувалиспробували себесебе вв роліролі тренерівтренерів іі провелипровели длядля нихних тренінгтренінг зз
моральногоморального вихованнявиховання..

УчніУчні іі мими отрималиотримали великевелике задоволеннязадоволення відвід проведеногопроведеного тренінгутренінгу..
МолодшіМолодші друзідрузі здобулиздобули новінові знаннязнання тата отрималиотримали солодкісолодкі призипризи,, аа мими ––
кориснийкорисний досвіддосвід уу проведенніпроведенні подібнихподібних заходівзаходів..

ШайдтШайдт ДіанаДіана
ДубинаДубина ЮліяЮлія

ШкольнаШкольна КристинаКристина
РепехРепех СергійСергій





ЛистопадЛистопад уу СлавутичіСлавутичі пройшовпройшов підпід гасломгаслом ““МолодеМолоде поколінняпокоління
обираєобирає здоровздоров’’яя””.. ДляДля наснас проводилисьпроводились зустрічізустрічі,, тренінгитренінги тата лекціїлекції зз
лікарямилікарями СМСЧСМСЧ.. МиМи такожтакож вирішиливирішили організуватиорганізувати спортивнеспортивне святосвято длядля
нашихнаших молодшихмолодших друзівдрузів,, учнівучнів 22--ВВ класукласу ЗОСШЗОСШ №№4.4. ВониВони відгукнулисьвідгукнулись
нана запрошеннязапрошення іі радорадо завітализавітали додо наснас.. МиМи їхїх поділилиподілили нана двідві командикоманди,,
““ЖивчиківЖивчиків”” тата ““КіндерівКіндерів””,, іі влаштуваливлаштували справжнісправжні ““ВеселіВеселі стартистарти””..
СкількиСкільки емоційемоцій,, азартуазарту тата позитивноїпозитивної енергіїенергії мими отрималиотримали відвід цихцих дітейдітей!!!!!!
МиМи нагородилинагородили їхїх солодкимисолодкими ““медалямимедалями”” іі пообіцялипообіцяли невдовзіневдовзі щеще разраз
завітатизавітати додо нихних..

ВдивляючисьВдивляючись вв щасливіщасливі дитячідитячі обличчяобличчя,, зрозумілизрозуміли,, щощо такітакі заходизаходи
кориснікорисні іі проводитипроводити їхїх потрібнопотрібно частішечастіше!!

ДякуємоДякуємо СергіюСергію МиколайовичуМиколайовичу заза допомогудопомогу вв організаціїорганізації
спортивногоспортивного святасвята..

ЖаболенкоЖаболенко ІгорІгор
КорчакКорчак ДмитроДмитро

МеліковаМелікова НінаНіна





СередСеред усіхусіх кориснихкорисних справсправ минулогоминулого рокуроку найбільшенайбільше враженьвражень іі
гордостігордості заза самихсамих себесебе залишилосьзалишилось відвід ДняДня СвятогоСвятого МиколаяМиколая длядля дітейдітей зз
ЦентруЦентру реабілітаціїреабілітації тата ДитячогоДитячого будинкубудинку.. ТомуТому іі вв цьомуцьому роціроці
найретельнішенайретельніше мими готувалисьготувались самесаме додо цьогоцього днядня.. БайдужихБайдужих нене виявилосявиявилося--
додо нашоїнашої благодійноїблагодійної акціїакції залучилисьзалучились всівсі ліцеїстиліцеїсти тата вчителівчителі.. ПридбавшиПридбавши
нана зібранізібрані коштикошти подарункиподарунки тата солодощісолодощі,, аа такожтакож підготувавшипідготувавши святковусвяткову
програмупрограму ““СвятийСвятий МиколайМиколай прийшовприйшов””,, мими пішлипішли даруватидарувати своєсвоє теплотепло тата
любовлюбов знедоленимзнедоленим дітямдітям..

ДітиДіти радорадо віталивітали наснас своїмисвоїми посмішкамипосмішками,, оплескамиоплесками,, віршикамивіршиками тата
здивованимиздивованими обличчямиобличчями відвід ““витівоквитівок”” нашихнаших ““чортиківчортиків”” тата
““ангелочківангелочків””.. МиМи зз великимвеликим задоволеннямзадоволенням співалиспівали іі танцювалитанцювали разомразом зз
ниминими.. ІІ,, мабутьмабуть,, нене можеможе бутибути найбільшоїнайбільшої нагородинагороди вв такійтакій справісправі,, якяк
щирещире дитячедитяче ““СПАСИБІСПАСИБІ””!!

КоженКожен деньдень нашогонашого життяжиття даєдає можливістьможливість зробитизробити добрудобру справусправу!!
ПосміхнисьПосміхнись зустрічномузустрічному,, подаруйподаруй теплотепло серцясерця,, підтримкупідтримку іі любовлюбов томутому,,
хтохто цьогоцього потребуєпотребує,, аа особливоособливо –– коликоли цеце обділенаобділена долеюдолею дитинадитина!!

ПирховськаПирховська ХристинаХристина
ЛутченкоЛутченко КатеринаКатерина







ЗібравшисьЗібравшись нана зимовихзимових канікулахканікулах тата проаналізувавшипроаналізувавши своюсвою роботуроботу
заза півторапівтора рокуроку,, мими зробилизробили висновоквисновок,, щощо позапоза нашоюнашою увагоюувагою
залишилисьзалишились тваринитварини.. ТомуТому мими вирішиливирішили виправитивиправити ситуаціюситуацію іі
організувалиорганізували ліцейськуліцейську акціюакцію ““ПодаруйПодаруй птахуптаху годівничкугодівничку””..

ПодобєдПодобєд ОльгаОльга



МісяцьМісяць лютийлютий СлавутичСлавутич зустрічавзустрічав підпід гасломгаслом ““ЯЯ--громадянингромадянин,, яя –– патріотпатріот,,
яя –– жительжитель свогосвого містаміста””.. ТемаТема дужедуже актуальнаактуальна длядля кожногокожного,, хтохто вважаєвважає себесебе
небайдужимнебайдужим іі гордогордо несенесе попо життюжиттю званнязвання СЛАВУТЧАНИНСЛАВУТЧАНИН!! АА мими самесаме такітакі,,
томутому вирішиливирішили нене гаятигаяти часучасу іі одразуодразу жж попо закінченнюзакінченню карантинукарантину зновузнову завітализавітали
додо своїхсвоїх маленькихмаленьких друзівдрузів зз 22--ВВ класукласу ЗОСШЗОСШ №№4.4.

ТренінгТренінг підпід назвоюназвою ““ТвоїТвої праваправа,, дитинодитино”” включаввключав уу себесебе пізнавальнупізнавальну
бесідубесіду,, конкурсиконкурси тата цікавіцікаві ігриігри,, повпов''язаніязані зз правамиправами тата обовобов''язкамиязками дітейдітей.. АлеАле
найбільшунайбільшу увагуувагу мими звернулизвернули нана ознайомленняознайомлення дітейдітей зз такимтаким важливимважливим нана
сьогоднісьогодні длядля усіхусіх славутчанславутчан КодексомКодексом етикиетики,, честічесті,, порядностіпорядності,, добросовісногодобросовісного тата
ефективногоефективного управлінняуправління СлавутицькоїСлавутицької територіальноїтериторіальної громадигромади..

КолиКоли хочешхочеш когоськогось навчитинавчити,, повиненповинен самсам бутибути взірцемвзірцем,, томутому мими відчуваливідчували
заза собоюсобою великувелику відповідальністьвідповідальність іі,, сподіваємосьсподіваємось,, уу наснас вийшловийшло статистати
справжнімисправжніми носіяминосіями КодексуКодексу длядля нашихнаших другокласниківдругокласників..

МастиленкоМастиленко ЯнаЯна
БрохБрох ІринаІрина





УУ березніберезні проходивпроходив МісячникМісячник книжкикнижки.. НебажанняНебажання читатичитати,, незнаннянезнання
творівтворів художньоїхудожньої літературилітератури –– осьось тете,, зз чимчим борютьсяборються вчителівчителі--словесникисловесники
уу старшійстаршій школішколі.. АА якяк жеже ставлятьсяставляться додо книжоккнижок молодшімолодші школярішколярі?? ДляДля
зз''ясуванняясування цьогоцього питанняпитання мими вирішиливирішили завітатизавітати додо 11 класукласу ЗОСШЗОСШ №№ 33 йй
організуватиорганізувати длядля нихних західзахід ““ВВ гостігості книжкакнижка завіталазавітала””.. МиМи розказалирозказали
дітямдітям пропро тете,, якяк створюєтьсястворюється книжкакнижка,, скількискільки нана цеце потрібнопотрібно матеріалуматеріалу,,
часучасу тата людськихлюдських зусильзусиль.. АА щобщоб учнямучням булобуло цікавоцікаво,, мими інсценізувалиінсценізували длядля
нихних українськіукраїнські народнінародні казкиказки,, позагадувалипозагадували загадкизагадки тата подарувалиподарували
закладинкизакладинки длядля книжоккнижок,, кожнакожна зз якихяких містиламістила крилатийкрилатий висліввислів пропро
цінністьцінність книгкниг..

ДійсноДійсно,, вонивони читаютьчитають,, знаютьзнають багатобагато казокказок,, оповіданьоповідань.. АлеАле чомучому зз
часомчасом уу декогодекого бажаннябажання читатичитати зникаєзникає?? МабутьМабуть,, мими зможемозможемо їхїх
переконатипереконати,, щощо читатичитати –– цеце дужедуже приємнаприємна іі кориснакорисна справасправа..

ШкольнаШкольна КристинаКристина
СитникСитник ЮліяЮлія

ЖаболенкоЖаболенко ІгорІгор





КвітеньКвітень –– МісячникМісячник довкіллядовкілля.. ВзявшиВзявши активнуактивну участьучасть уу
загальноміськомузагальноміському суботникусуботнику тата прибравшиприбравши територіютериторію навколонавколо ліцеюліцею,, мими
вирішиливирішили уу квітніквітні працюватипрацювати ““НЕНЕ СЛОВОМСЛОВОМ,, АА ДІЛОМДІЛОМ””.. ТомуТому відійшливідійшли
відвід тренінгівтренінгів іі взяливзяли участьучасть вв екологічнійекологічній акціїакції ЖКЦЖКЦ.. ДляДля прибиранняприбирання
намнам виділиливиділили територіютериторію котлованукотловану білябіля церквицеркви.. ПрацювалиПрацювали уу повномуповному
складіскладі..

НазбиравшиНазбиравши 2525 мішківмішків різноманітногорізноманітного сміттясміття зз порівнянопорівняно невеликоїневеликої
територіїтериторії,, прикроприкро усвідомилиусвідомили,, щощо цеце роблятьроблять жителіжителі нашогонашого містаміста,, якіякі,, нана
жальжаль,, забулизабули проступросту істинуістину,, щощо ““чисточисто нене тамтам,, деде прибираютьприбирають,, аа тамтам,, деде нене
смітятьсмітять!!””

ПодібніПодібні акціїакції можнаможна проводитипроводити навітьнавіть частішечастіше –– мими обовобов''язковоязково
візьмемовізьмемо вв нихних активнуактивну участьучасть!!

БреховБрехов ВасильВасиль
ШиковШиков МаксимМаксим





ДоДо цьогоцього часучасу мими здебільшогоздебільшого працювалипрацювали зз дитячимидитячими колективамиколективами..
АлеАле вв нашомунашому містімісті порядпоряд зз наминами живутьживуть іі тіті,, комукому мими завдячуємозавдячуємо своїмсвоїм
спокоємспокоєм іі свободоюсвободою,,-- цеце нашінаші шановнішановні ветераниветерани.. ЗЗ кожнимкожним рокомроком цихцих
людейлюдей стаєстає всевсе меншеменше,, томутому,, покипоки уу наснас єє такатака можливістьможливість,, мими повинніповинні
пампам''ятатиятати пропро нихних,, зігрітизігріти зраненізранені душідуші теплимтеплим словомсловом вдячностівдячності..

ЗібравшиЗібравши списоксписок зз 1515 адресадрес ветеранівветеранів,, зз привітаннямипривітаннями тата квітамиквітами вв
рукахруках мими дружнодружно вирушиливирушили вв похідпохід кварталамикварталами СлавутичаСлавутича..

ЗустрічалиЗустрічали попо--різномурізному:: хтохто зз посмішкоюпосмішкою,, аа хтохто зізі сльозамисльозами нана очахочах,,
хтохто мовчазномовчазно,, аа хтохто підготувавпідготував ціліцілі розповідірозповіді зз фотографіямифотографіями,, алеале жодніжодні
дверідвері намнам нене відкриливідкрили зз байдужістюбайдужістю..

БагатоБагато чогочого сучаснасучасна молодьмолодь повиннаповинна перейнятиперейняти уу цихцих героївгероїв,, хочахоча бб
крихіткукрихітку тоїтої великоївеликої людяностілюдяності іі любовілюбові додо життяжиття,, якимиякими сяютьсяють їхніїхні очіочі!!

МельникМельник КатеринаКатерина
ФілатовФілатов ОлександрОлександр





ШЛЯХИШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇРЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУПРОЕКТУ::

1.1. ОзнайомленняОзнайомлення зз досвідомдосвідом реалізаціїреалізації проектупроекту уу
минуломуминулому роціроці..

2.2. ОрганізаціяОрганізація святсвят,, тренінгівтренінгів длядля учнівучнів
молодшоїмолодшої школишколи..

3.3. ОрганізаціяОрганізація благодійноїблагодійної акціїакції ““ТурботаТурбота
дітямдітям””..

4.4. СпівпрацяСпівпраця зз представникамипредставниками громадськихгромадських
організаційорганізацій мм..СлавутичаСлавутича..

5.5. УчастьУчасть уу загальноміськихзагальноміських акціяхакціях..



ВИСНОВКИВИСНОВКИ::
ДляДля більшбільш ефективноїефективної роботироботи шкільногошкільного самоврядуваннясамоврядування

необхіднонеобхідно::

•• СпівпрацюватиСпівпрацювати зз громадськимигромадськими організаціямиорганізаціями містаміста,, країникраїни..
•• СтворитиСтворити центрцентр волонтерстваволонтерства зз метоюметою розвиткурозвитку учнівськоїучнівської

волонтерськоїволонтерської ініціативиініціативи,, формуванняформування вв учнівучнів навичокнавичок
доброчинностідоброчинності,, турботитурботи пропро іншихінших людейлюдей..

•• ЧленамЧленам учнівськогоучнівського самоврядуваннясамоврядування розроблятирозробляти тата
впроваджувативпроваджувати тренінговітренінгові програмипрограми длядля учнівучнів початковоїпочаткової школишколи..

•• ВпроваджуватиВпроваджувати вв навчальнихнавчальних закладахзакладах містаміста длядля
старшокласниківстаршокласників соціальнусоціальну практикупрактику..

•• СтаршокласникамСтаршокласникам здійснюватиздійснювати шефськушефську допомогудопомогу молодшиммолодшим
школярамшколярам тата людямлюдям,, якіякі цьогоцього потребуютьпотребують..


