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Очікувані результати проекту 

 
 Окреслення території ділянки школи; 
 Виконання рішення виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради 
Івано-Франківської області від 
05.02.2015 р. № 84 «Про порядок 
встановлення огорож у м.Івано-
Франківську»; 

 Обмеження проникнення сторонніх осіб 
на земельну ділянку школи або зробити 
його цілковито неможливим (в кінці 
кожного робочого дня сторож школи 
закриватиме на замок ворота); 

 Посилення контролю за безпекою життя 
і здоров’я учасників навчально-
виховного процесу; 

 Попередження надзвичайних ситуацій у 
школі або їх штучного створення з боку 
дорослих та інших сторонніх осіб, котрі 
можуть потрапити на територію 
шкільного подвір'я; 

 Посилення контролю за збереженням 
шкільного майна, недопущення випадків 
крадіжок; 

 Контроль за автотранспортом, що 
заїжджає на шкільне подвір'я; 

 Посилення безпеки учнів на перервах 
під час прогулянки шкільним подвір'ям з 
вихователями груп продовженого дня, 
чітке визначення зони, в якій діти 
відчувають себе у безпеці; 

 Недопущення проникнення на територію 
осіб, що вигулюють домашніх тварин. 

 
Проект матиме продовження, оскільки батьки 
з наступних років планують обладнання 
спортивного майданчика, географічної та 
біологічної площадки та працювати над 
створенням ландшафтного дизайну. 

 
Робоча група зі складання, реалізації 

проекту та контролю за використанням 
 
1. Світна Зоряна Іванівна —                 

голова Благодійної організації 
“Піклувальна рада ЗШ № 3” 

2. Карнафель Любов Сергіївна 
3. Курочка Артем Васильович 
4. Обідняк Наталія Ігорівна 
5. Стороженко Сергій Анатолійович 
6. Зобків Андрій Ярославович 
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Благодійна організація  “Піклувальна рада 
ЗШ № 3” 

 
 

 
 

 
 

 
 

Опис проблеми, на розв’язання якої 
спрямовано проект 

 
Основним завданням нашої школи з російською 
і польською мовами навчання, в якій станом на 
лютий 2016 року навчаються 837 дітей, є 
забезпечення умов безпечної життєдіяльності.  
Івано-Франківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 знаходиться у центральній 
частині міста, на вулиці Франка, 14, де дуже 
пожвавлений рух транспорту та пішоходів. 
Оскільки огорожа шкільного подвір’я відсутня, 
бували неодноразові випадки заїзду на подвір'я 
та на спортивний майданчик автомобілів, 
спостерігався вигул собак, збиралися компанії 
молодиків, - все це впливає на безпеку дітей та 
працівників школи. 
Проблема якісного і постійного контролю за 
всіма відвідувачами школи стоїть дуже гостро, 
оскільки існує небезпека  приходу та заїзду на 
територію школи сторонніх осіб та занесення у 
приміщення небезпечних предметів.  
На класних та загальношкільних батьківських 
зборах неодноразово поступало питання про 
посилення контролю (особливо на перервах) за 
дітьми та необхідність встановлення огорожі 
школи. 
У школі встановлена система 
відеоспостереження, яка дозволяє постійно 
контролювати ситуацію  у всьому приміщенні 
школи, шкільному подвір’ї, спортивному 
майданчику та входах. 

 
 

                  
 

 
 

 
 

 
 
Попередні досягнення 

 
За останні 11 років Благодійна організація 
«Піклувальна рада ЗШ № 3» брала участь у 
проекті ПРООН по капітальному ремонту 
приміщення шкільної їдальні та у проекті       
НЕФКО по частковому ремонту теплосисте-
ми школи та встановленню ІТП, у 2015 р.- у 
проекті по встановленню системи відеоспо-
стереження. 
Завдяки коштам батьківської громадськості 
та спонсорів у школі зроблено наступне: 
 Проведено заміну газопостачання на елек-

тричне у приміщенні шкільної їдальні; 
 Відремонтовано спортивну залу школи; 
 Проведено 70% заміну освітлення на 

енергозберігаюче; 
 Проведено 60% заміну вікон та 80% две-

рей у классах; 
 Замінені вхідні двері (2 шт.); 
 Проведено 100% заміну класних дошок; 
 Придбано 6 мультимедійних систем; 
 Придбано 9 сучасних телевізорів; 
 Придбано 2 інтерактивні дошки; 
 Встановлена система відеоспостереження 

в приміщенні школи та у шкільному 
подвір’ї (32 відеокамери); 

 Проведено капітальний ремонт актової за-
ли із заміною вікон. 

 


