ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СШ252 імені Василя Симоненка
 Проект «Енергоефективні школи». (фіналісти 120000грн)
Метою проекту є формування у підростаючого покоління бережливого та економного ставлення до
енергоресурсів. І ми активізували дослідницьку діяльність учнів та вчителів у галузі
енергозбереження, розробили енергозберігаючий проект, упровадження якого дозволить
скоротити споживання енергії та покращити умови теплового комфорту у приміщеннях школи
 Екопроект Компола ( фіналісти ) 2018р.
Це спільний екологічний проект Міністерства екології та природних ресурсів та Міністерства освіти
та науки України, направлений на підвищення рівня екологічної освіти та залучення молоді
до практичних навичок сталого розвитку та споживання. Результат -встановлення компосту на
території школи.
 Екопроект «Healthy Schools ,2019р.: заради здорових і радісних школярів» (фіналісти) –
унікальна трирічна соціальна програма, яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та
Mondelēz International Foundation. Проведено з учнями 427 фізичних активностей. СШ № 252
імені Василя Симоненка - учасник у Дні здоров’я на ВДНГ.
 School recycling три ключові проекти:
«ШКІЛЬНИЙ МАРАФОН РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ВІДХОДІВ» - запровадження системи правильного
поводження з відходами в навчальному закладі, встановлення станцій сортування, щоденне
сортування вторинної сировини, забезпечення своєчасного вивозу та отримання матеріальної вигоди
для навчального закладу. Програма має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних
активностей та свідомого ставлення школярів до власного здоров’я.
Екопроекти «Посади дерево», «Алея шкіл у Гідропарку», «Збережи ялинку».
 Проект Дитяча Демократія (фіналісти) - встановлено вело парковку на ганку школи.
 Проект М18 «М18: вибори для дітей і молоді» розпочався в Україні в 2015 р. як
складова міжнародної програми громадянського виховання і політичної освіти для дітей і
молоді Under 18 (U18), яку започатковано в Німеччині.
 Уроки Добра (фіналісти) СШ252 - учасник рекорду України «Наймасовішій урок добра в
навчальних закладах, проведений впродовж одного дня»
 Всеукраїнський фестиваль партнерства Освітній хакатон 2017,2018,2019, 2020, 2021.
Проект «Волонтерство». «Волонтерському роду СШ 252 нема переводу»
В усі віки українцям було притаманне почуття шанобливого ставлення до старших, до героїв, до
тих, хто потребує нашої допомоги.
Щорічно ми проводимо «Осінній ярмарок» у межах проекту «Моя країна – Україна». Зібрано та
відправлено у Ніжинський соціальний центр для дітей інвалідів, Ніжинський центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей теплі речі, одяг, засоби особистої гігієни, канцтовари, смаколики,
іграшки. Цьогоріч мала місце адресна допомога. У межах програми «Освітнього Хакатону»
проведена акція «Копійєчки». Зібрані кошти передано на рахунок благодійної організації Краб».
Здійснено адресну допомогу родині учнів нашої школи. У межах акції «Допоможи тварині» відвідано
Гостомельський притулок для тварин. Передано корм, ліки, килимки, смаколики для тварин.

Український тил - це міць. Чим тільки не займалися волонтери 252. Одні шукають каски, броніки,
тактичні рукавиці, футболки, шкарпетки, ліки, бо це врятоване чиєсь життя, швидка допомога під час
бою! О 24 годині- бо спати ніколи! - надсилаємо лист- SOS директору «Фармак», а вже о 10 ранку
вантажимо ампули – шприці у машину! І Нова Пошта мчить у найгарячіші точки! Або за 2 години
наскидали чималу суму на позашляховик, бо вантажівка не така мобільна! А чого варті газові горілки,
щоб наші хлопці могли розігріти їжу та попити гарячої кави! До речі, кава, чай та смаколики від наших
кулінарочок у комплекті з горілками та балоном газу. Інші - варять борщі для воїнів, переселенців та
тероборони. Незважаючи на вибухи , сирени повітряних тривог , волонтери СШ№252 імені Василя
Симоненка у складі вчителів і батьків здобувачів освіти та безпосередньої участі директора закладу
освіти Олени Преподобної організували безперебійне щоденне гаряче харчування з 28 лютого 2022р.
по 07 червня 2022р. (денна норма складала від 60 до 500 порцій) для окремих військових формувань,
які стоять на захисті нашої держави ( 1броп НГУ, ВЧ А7295, загону ТРО при Президентові України
Київської територіальної громади №9, добровольчого формування Ірпінської територіальної громади
№1), та мешканців міст Буча, Ірпінь, Гостомель та інших населених пунктів Київської області, які
опинились у складних життєвих обставинах під час бойових дій. Щоденні гарячі обіди- це своєрідне
почуття домівки, турботи, братерської підтримки, розуміння. Команда волонтерів працювала на
добровільних засадах і готувала їжу з продуктів, закуплених за власні кошти та пожертви небайдужих
громадян та волонтерських організацій.
А хтось приймає, сортує і передає допомогу у зруйновані міста і села. Хтось плете маскувальні
сітки – невидиму мобільність та прикриття. А хтось аж на Закарпатті знайшов такий потрібний
генератор – мобільне живлення та світло. А щоб частіше чути в ефірі 4.5.0. (усе спокійно), підняли на
ноги всі магазини військового спорядження Україи! І вже зі Львова мчить на передок посилка з
раціями! А скільки було відправлено посилок нашим захисникам з їжею, спальниками, кариматами,
ліками, засобами гігієни. А скільки смаколиків, вареничків, пиріжків, смачного сальця з часничком та
зеленню! Аякже, хлопці повинні знати, що ми готові зробити все, що від нас залежить, щоб хоч
трошки їм було затишніше під пекучим сонцемта ворожими градами. А тактичні дощовики, передані
їм закриють від вітру та дощу.
І таких прикладів безліч. Це все про українців зі щирою душею, яка болить за рідну країну. Про тих,
хто не залишить інших у біді і ніколи не опустить руки.
Роботу волонтерської команди СШ252 було відзначено подяками голови Оболонської районної в м.
Києві державної адміністрації, міського голови Ірпінської міської ради Бучанського району Київської
області, голови ГО «Новобіличі» Святошинського району м. Києва, командирів військових формувань.
З перших днів війни волонтерство стало для нас способом життя. У нас не було вихідних, часу
виспатися, нормально поїсти, але для нас це неважливо! Тому що ми прагнемо, щоб найближчим
часом ми всією великою українською родиною святкували таку очікувану та жадану Перемогу!
Волонтери СШ№252 імені Василя Симоненка- це гідний приклад для всіх, підтвердження того,
що народ і армія - єдині у своєму прагненні до ПЕРЕМОГИ!
 Проект «Ми нащадки козацького роду» проводимо разом з дитячим патріотичним табором
«Лицарська фортеця», на базі нашої школи працює гурток «Бойовий гопак» і щорічно на свято
Покрови ми проводимо «Козацькі забави» разом з арт-групою «Бойовий гопак». Також у
межах цього проекту ми беремо участь у воєнно-патріотичній грі «Сокіл. Джура».
СШ 252 –активний учасник грандів та грандових програм
Громада СШ252 має проекти-переможців Громадського бюджету м. Києва (2017-2019 р.) , що
дало змогу реалізувати цікаві ідеї покращення освітнього простору закладу освіти на 1152350 грн.
Заклад освіти СШ№252 імені Василя Симоненка двічі був фіналістом конкурсів-грантів
Київського міського голови.

