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Порядок денний 

 

1. Громадські слухання щодо присвоєння школі імені П’єра де Кубертена 

Доповідач: координатор проекту «Школа олімпійської 

освіти», вчитель фізичної культури Михайлова В.Д. 

 

 

Слухали: Михайлову В.Д., координатора проекту «Школа олімпійської 

освіти», вчителя фізичної культури, яка розповіла присутнім, що 20 січня 2018 

року під час Генеральної Асамблеї Міжнародного Комітету П’єра де Кубертена 

в Олімпійській столиці Лозанні, школу № 142 міста Дніпро було визнано 

членом Міжнародної мережі шкіл П’єра де Кубертена та надано дозвіл на 

використання імені Pierre de Coubertin в офіційній назві школи.  

 Для того, щоб наш заклад освіти набув повного членства у мережі, він 

має мати ім’я П’єра де Кубертена в офіційній назві. 

За законами України, а саме: відповідно до Закону України від 24.05.2012  

№ 4865–VI (Редакція станом на 21.05.2015) «Про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.10.2012 року № 989 «Про затвердження Порядку 

проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння 

юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, 

об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» має 

відбутися громадське обговорення щодо присвоєння школі імені П’єра де 

Кубертена. 

Тож школа звертається до батьківської громадськості підтримати у 

громадському обговоренні першу школу України, яку міжнародна спільнота 

вже визнала такою, що має право гордо носити ім'я П'єра де Кубертена. 

 



Виступили: Батечко А.В., голова батьківського комітету 7-В класу, яка задала 

питання, про те, що конкретно дає нашим учням входження у Міжнародну 

мережу Шкіл П’єра де Кубертена.  

Виступили: Михайлова В.Д., координатор проекту «Школа олімпійської 

освіти», вчитель фізичної культури, яка розповіла, що наші учні вже були 

учасниками 11 Міжнародного молодіжного Форуму П’єра де Кубертена, який 

відбувся влітку 2017 р. в м. Юленурме (Естонія) та поїдуть на 12 Форум П’єра 

де Кубертена влітку 2019 р. у Францію. Також на учнів чекають цікаві заходи 

олімпійської тематики, як то: спортивні свята, зустрічі з Олімпійськими 

чемпіонами, спортивні змагання тощо. Але найголовнішим є те, що в основу 

ідеології роботи школи лягла концепція олімпізму, визначення якій дав П'єр де 

Кубертен: «Олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в 

гармонійне ціле якості тіла, волі й розуму. Поєднуючи спорт з культурою та 

освітою, олімпізм прагне створити спосіб життя, який базується  на радощах, 

здобутих через зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до 

універсальних етичних принципів». Найголовніші цінності – досконалість, 

повага та дружба. А головний принцип олімпізму вже давно виражений у 

нашому гаслі «Школа – територія Fair Play!».  

Виступили: Батечко А.В., голова батьківського комітету 7В класу, яка 

наголосила на тому, що це, дійсно, гордість для нас та нашого міста, що школа 

№ 142 м. Дніпра включена у Міжнародну мережу Шкіл П’єра де Кубертена та 

офіційно буде носити ім’я П’єра де Кубертена.  

Для наших учнів з’явився додатковий гарний стимул для вивчення англійської 

мови, участі в соціальній роботі, для фізичного удосконалення та гідної 

поведінки представника своєї країни. 

 

Ухвалили: 1) прийняти інформацію до відома;  

2) підтримати одноголосно пропозицію педагогічного колективу школи щодо 

присвоєння нашому закладу освіти імені П’єра де Кубертена. 

 

Голова загальношкільного                                         О.В. Чумакова 

батьківського комітету  

 

Секретар                                                                      І. В. Савенко 


