
Громадська організація 
«Батьківський комітет гімназії № 19 «Межигірська»

04070, м.Київ,вул. Волоська, 37-Б, кв.1 тел. 425-14-81

Інформація про результати діяльності громадської організації 

"БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ГІМНАЗІЇ № 19 “Межигірська”
'

1. Повна назва (далі - ІГС): ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ 
ГІМНАЗЦ № 19 «Межигірська”.

2. Скорочена назва (далі - ІГС)..: ГО «БК гімназії №19»
3. Дані про легалізацію ІГС -  юридична особа ГО" БК ГІМНАЗІЇ № 19 «Межигірська": дата 

реєстрації 08.09.2009 р. Подільська районна у місті Києві Державна адміністрація
4. Адреса, контакти: 04070, м. Київ вул. Волоська 37-Б, кв.1 моб.тел.098 232 39 82.
5. Мета та напрями діяльності: Основною метою діяльності Організації є здійснення діяльності, 

спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, 
національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів, працівників та учнів.

6. Результати діяльності ІГС
-Сприяли створенню сучасних умов здобуття освіти

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (відомості про проведені заходи, 
реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання - назва проекту, мета, партнери, 
учасники, кінцевий результат), проведена робота:

- Програма реалізована протягом звітного періоду (програма ГО "БК ГІМНАЗІЇ № 19 
«Межигірська»:

організовували для учнів гімназії консультації, гуртки, індивідуальні заняття, студії, 
екскурсії, семінари, театральні заходи, поїздки учнів для участі у турнірах та олімпіадах, 
надавали додаткову пізнавальну інформацію та інші форми позакласної роботи, які 
стимулювали інтелектуальний розвиток дитини та забезпечували їх зайнятість у 
позаурочний час.

- Забезпечували безпеку учнів під час їх перебування у гімназії, забезпечували охорону 
майна гімназії через укладення відповідної угоди з охоронною структурою.

- Проводили поточний, капітальний ремонт приміщень гімназії, їх модернізацію та 
реконструкцію.

- Підтримували оргтехніку гімназії № 19 «Межигірська» в належному стані, забезпечували 
її витратними матеріалами.

-Розвивали матеріально-технічну базу гімназії №19 «Межигірська» .

- Сприяли матеріальному, санітарно екологічному захисту учнів і працівників гімназії 
№ 19 «Межигірська» .

- Сприяли створенню сучасних умов праці для

Голова громадської організації 
"Батьківській комітет гімназії № 19

№ 19 «Межигірська».

О.М.Іщенко


