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ДОВІДКА ПРО РІЙ
ТЕМА:
«А, ЩО ЗРОБИВ КОЖЕН З НАС ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ?»
Місце проведення – Добровільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Близнюківської районної ради Харківської області.
Адресна спрямованість: волонтерська допомога воїнам АТО та людям
похилого віку, зустрічі з випускниками школи

– учасниками бойових дій,

воїнами Національної гвардії, догляд за братськими могилами воїнів Другої
світової війни, організація заходів та акцій національно- патріотичного
спрямування.
Час проведення: 01 січня 2019 року – 30 грудня 2019 року.
Умови проведення: спільна громадська справа педагогічного колективу,
учнівського колективу та батьківського колективу, спрямована на формування
громадянської компетентності та виховання національно-патріотичних почуттів
учнів.
Паспорт рою «Добровільський дозор»:
Ройовий: Кучерява Таїсія Володимирівна
Координатор : Ковалевський Євгеній Михайлович, телефон 0632802510
№ Прізвище,
батькові

ім’я,

по Рік
Школа
народженн
я
1. Мільман Микола
09.02.2003 Добровіл
Володимирович
ьська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
2 Макарчук Олександр
17.12.2002 Добровіл
Віталійович
ьська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
3 Каплуновський Віталій 16.04.2002 Добровіл
Олегович
ьська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
4 Кучерява Таїсія
26.12.2002 Добровіл
Володимирівна
ьська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів

Кла Обов’язки
с

Домашня
адреса

10

Заступник
ройовий

с.Доброві
лля

10

Джура

с.Доброві
лля

10

Хорунжий

с.Доброві
лля

10

ройовий

с.Доброві
лля

Кременчуцький
Володимир Русланович

Добровіл
ьська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
6 Валько Наталія
12.11.2003 Добровіл
Олегівна
ьська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
7 Поп Микита
08.04.2005 Добровіл
Сергійович
ьська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
8 Гулько Карина Іванівна 08.04.2005 Добровіл
ьська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Дата заповнення паспорту
03.04.2019
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21.11.2004

9

Джура

с.Доброві
лля

9

Джура

с.Доброві
лля
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Джура

с.Доброві
лля

8

Берегиня

с.Доброві
лля

Завдання які виконував рій:
1.

Формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів.

2.

Волонтерська допомога воїнам АТО.

3.

Допомога людям похилого віку.

4.

Догляд за братськими могилами воїнів Другої світової війни.

5.

Організація заходів та акцій національно- патріотичного спрямування

Зміст завдань який виконував рій:
1.

Організація

громадянсько-патріотичних

заходів:

«День

визволення

Близнюківщини», «Козацькі розваги!», «Свято української мови», «Вечір зустрічі
випускників різних поколінь», зустрічей з випускниками школи – учасниками
АТО.
2. Організація шкільного волонтерського руху: збір теплих речей, продуктів,
предметів

першої

необхідності

для

військових

АТО;

переселенцям із зони бойових дій.
3. Рейд «Допомога людям похилого віку».
4. Акція «Чисте довкілля» (шефство над братськими могилами).
5.Акція « Зроби подвір’я школи кращим»

допомога

дітям-

Емблема

«ДОБРОВІЛЬСЬКИЙ
ДОЗОР»

Фотозвіт

Фото 1. Учасники мітингу присвяченого Дню визволення
Близнюківщини від нацистських загарбників. 16 вересня 2019 року,
центральна площа села Добровілля

Фото 2. Участь учнів у акції «Допоможи воїну АТО». 10
жовтня 2019 рік, школа

Фото 3. Спортивні змагання до Дня захисника України.
12 жовтня 2019 року
Спортивний зал школи.

Фото 4. Козацькі розваги до дня козацтва.12жовтня
2019року, вечір в школі

Фото 5. Свято до Дня українського козацтва в 2 класі. Зустріч з
воїном АТО Полетучим О. та солдатом Національної гвардії
Ковалевським Ю.12жовтня 2019, класна кімната 2класу

.
Фото 6. Свято рідної мови. 09 листопада 2019, школа

Фото 7. Змагання з волейболу між учнями та вчителями
школи присвячені Дню Збройних Сил України. 6 грудня 2019
рік. Спортивний зал школи

.
Фото 8. Добровільські вечорниці 10-11клас. 13 грудня 2019
рік, школа

.

Фото 9 Свято до Дня Соборності України. 22 січня 2019рік,
спортивна зала школи

.
Фото10. Вечір зустрічі різних поколінь « Ми діти козацького
роду».15лютого 2019 року, школа

Фото 11. Перегляд фільму присвяченого подіям Революції
гідності «Герої не вмирають». 20 лютого 2019 рік, школа

.
Фото 12. Заходи присвячені дню народження Т.Г. Шевченка .
09 березня 2019рік, школа

Фото 13. Перегляд фільму присвяченого аварії на
Чорнобильській АЕС. 26 квітня 2019 рік, школа

.
Фото14. Рятувальна бригада в День ЦЗ. 26 квітня 2019 року,
школа

Фото15. Зустріч з випускником школи – солдатом Національної гвардії
Ковалевським Юрієм, 26 квітня 2019 року, спортивний майданчик школи

.
Фото 16. Допомога людям похилого віку. Виконання весняних робіт
на присадибній ділянці Степанової Антоніни Гаврилівни. 02 травня
2019 рік, присадибна ділянка Степанової Антоніни Гаврилівни

Фото 17. Упорядкування пам’ятників, братських могил, місць
поховання воїнів, загиблих у Другій світовій війні. 02травня 2019рік

.

Фото 18. Акція « Благоустрій рідної школи».
02травня 2019 року, подвір’я школи

Висновки
За козацьких часів українському народові були приманні високий рівень
шляхетності, моральності, духовності, доблесті, звитяги, знання, бездоганне
дотримання православних традицій і звичаїв. Ці якості потрібні українському
народові й сьогодні. У підростаючого покоління необхідно виховувати глибокі
почуття патріотизму та національної гідності, справжніх якостей захисника
Вітчизни, високий рівень загальної культури та народознавства, народної етики,
моралі, культури. Виконанню цих завдань сприяє дитячо-юнацька, військовоспортивна патріотична гра «Сокіл» («Джура»).
Благодійні акції здійснюють важливі виховні функції, розкриваючи перед
учнівською молоддю та дорослими одну зі сфер, в яких можна проявити найкращі
людські якості: милосердя, уміння розуміти проблеми оточуючих та бажання
безкорисливо допомагати своїм співвітчизникам, людям, які потребують уваги,
турботи, піклування. Діти вчяться бути уважними до чужої біди, порядними і
толерантними, щирими і добросердними. Юне покоління українців навчається
усвідомлювати відповідальність кожного за долю своєї держави, її майбутнє.
Розвивати і продовжувати кращі традиції та звичаї нашого народу.
Добрі справи, виконані школярами, стали краплиною в морі благодійності
волонтерів України.

Додатки
Діяльність рою «Добровільський дозор» висвітлено:
на сайті Добровільської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Близнюківської
районної ради
http://dobrovillia-zosh.edu.kh.ua/
на сайті відділу освіти, молоді та спорту Близнюківської РДА
bliznjuky.osv.org.ua/
Статті в районній газеті «Нове життя».

