Звіт
про роботу учнівського самоврядування Рівненської спеціалізовваної школи І – ІІІ
ступенів «Центр надії» Рівненської міської ради
1.

Голова учнівського самоврядування – Бондар Олена, учениця 9 – го класу.

2.

Заступник голови – Нечидюк Катерина, учениця 10 – го класу.

3.

Секретар –Романкевич Єлизавета, учениця 8 – го класу.

4.

Голови комісій:

Комісія «Милосердя» - Нагорна Аліна, учениця 10 – го класу;
Комісія дисципліни і порядку – Семенюк Артем, учень 9 – го класу;
Комісія культури і дозвілля –Дембіцька Юлія, учениця 10 – го класу;
Комісія екології та охорони праці – Паламарчук Ольга, учениця 8- го класу;
Прес-центр – Демченко Ольга, учениця 9 – класу.
Дозвіллєва діяльність комісії культури і дозвілля розпочинається зі свята Дня вчителя.
2 жовтня 2015 року стіни школи були св'ятково прикрашені. Вже о 8.30 ранку учні нашої
школи зустрічали всіх вчителів зі словами –привітаннями. Кожен вчитель був нагородженим
медаллю «найкращий вчитель України». День пройшов насичено та цікаво.
22 жовтня 2015 року Рівненська спеціалізована школа «Центр надії» відзначала своє 24річчя з дня заснування. Голова та члени комісії культури та дозвілля допомогли провести
виставку осінніх композицій. Ранок розпочався з урочистої святкової лінійки. Зі словами
вітання звернулася до школярів та колег директор школи Шенкнехт Олена Володимирівна.
Свято за попереднім рішенням Ради школи вперше було проведено як День учнівського
самоврядування. На лінійці ведучі представили адміністрацію та учнів-дублерів.
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До навчання долучився і 12-й клас – це вчителі нашої школи. Вони мали змогу
відвідати уроки вокалу, образотворчого та театрального мистецтва, дефіле, поетики та
хореографічного мистецтва. В проведенні уроків для 12-го класу безпосередньо були задіяні
учні комісії культури та дозвілля. День пройшов дуже насичено та яскраво. І діти, і вчителі
отримали хороші враження від уроків.
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9 листопада Україна святкує День української мови та писемності. Учні «Центр
надії», беззаперечно, є свідомими українцями, тому відзначили це духовне свято, провівши
виховний захід «Прикрась життя українською!»
Школярі (5, 8, 9 клас) мали змогу відчути тонкі струни ніжності рідного слова,
вкотре згадати, що спілкуватися українською і грамотно й влучно користуватися рідним
словом – насправді модно! Окрім цього, свічкою пам'яті прозвучали темні дати на
тернистому шляху розвитку української мови – заборони і знищення. Дев'ятикласники, які й
були організаторами заходу, створили театрально-танцювальний флешмоб «Захисти мову
від суржиків», зуміли за домогою рідного слова розмішити до сліз виступом переможці
конкурсу «Поліські пересмішники» А.Волошуна та А.Бельця, а також розчулити серце до
сліз народною піснею «Ой у вишневому саду». До речі, співали не лише діти, а вчителі
школи, що вкотре підкреслює тісний зв'язок учнів і педагогів нашої школи.
І справді, учні 9 класу довели, що рідним словом можна розвеселити, вселити надію,
переконати, зцілити, любити…
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18 листопада в ЗОШ №5 відбулися змагання санітарних постів шкіл м. Рівне.
Організаторами дійства була громадська організація «Червоний Хрест». Наша учні також
прийняли участь в змаганнях. Діти показали себе на високому рівні, достойно представили
себе та здобули 1-ше місце!

20 листопада 2015 року школа «Центр надії» долучилася до відзначення Дня Гідності та
Свободи України. Ранок розпочався з шкільної лінійки. Учні, вчителі вшанували пам'ять
хвилиною мовчання усіх героїв «Небесної сотні», воїнів АТО, усіх, хто боровся за гідність
та свободу України. Серед таких був і наш учень - випускник Ігор Волошин. 17 листопада
шкільна родина вшанувала пам'ять Ігора 30-ліття від дня народження..30-ліття, яке так і не
настало…Після лінійки у всіх класах були проведені виховні години. Відзначаючи День
Гідності та Свободи, ми сповнені гордістю за наших співвітчизників, які понад усе цінують
свободу і гідність та продовжують боронити незалежність України від зовнішньої агресії.

27.11.2015 р. в школі «Центр надії» було проведено урок - реквієм для старшокласників
з метою вшанування пам’яті жертв голодомору, які були спрямовані на донесення до
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школярів масштабів жорстокості, з якою винищували український народ, виховання
особистої стурбованості кожного за події тих років.
Учні та вчителі вшанували пам’ять загиблих від голоду хвилиною мовчання.
Класні керівники молодших та середніх класів провели класні виховні години.
28.11.2015р. – відбувася день пам’яті жертв голодомору. 82-а річниця Голодомору в
Україні
(1932-1933).
На території Свято–Покровського кафедрального собору о 16.00 відбувся тематичний захід
«Свіча
пам’яті».
Учні та вчителі школи які долучились до мітингу-реквієму.

Напередодні свята «Дня Збройних Сил України» 4-го грудня учні комісії культури і
дозвілля розробили «інформаційну хвилинку». Вони змогли донести до кожного учня
цінність, важливість наших Збройних Сил України.
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23 грудня комісія культури та дозвілля взяла участь у міському проекті «Різдвяні
Вертепи». Діти
показали театралізоване дійство «Різдвяний Вертеп», у якому
розповідається про народження Божого Немовляти, виконали різдвяні колядки та привітали
усіх з Новим роком і Різдвом Христовим.
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До новорічних свят голова та члени комісії культури та дозвілля допомогли повести
виставку зимових композицій.
Новорічні ранки для учнів молодших класів відбулися 24 грудня. Комісія культури та
дозвілля безпосередньо допомогли у підготовці та проведенні свят. На свято завітали герої
різних казок. А ось 25 грудня 6,7,8,9,10,11 класи презентували свої вистави на тему:
«Святкування Різдвяних свят».
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22 лютого школа «Центр надії» гостинно зустріла талановитих світочів Рівного Заслуженого працівника культури, відмінника освіти України Андрія Пастушенка та
Заслуженого журналіста України, лауреата премії Валер’яна Поліщука, письменника Петра
Велесика. На зустрічі воєдино злилися сила слова, трепет музики, біль і пам'ять про героїв
Небесної сотні, а також віра у волю України та майбутнє нації.
Творчий дует пана Петра та Андрія створили неймовірні пісні «Небесна сотня»,
«Друга рота», «Перемога», які звучали у виконанні учня 7 класу Назара Власюка, ще
маленького хлопчика, але вже справжнього патріота, який відчув кожне слово і звук
музичних творів, влив до них свій жаль і віру, зумів донести у наші душі.
Музика, вірші, щирі й зболені слова гостей, головного спеціаліста управління освіти
Грекул Людмили Володимирівни та директора школи Шенкнехт Олени Володимирівни про
Героїчну сотню, яка зробила перший крок для здобуття правди і волі, про воїнів АТО, які
зараз захищають кожного українця, не могли залишити байдужими. Немов відлуння усіх
голосів матерів звучали і слова мами Назара Власюка пані Оксани, яка є невтомним
волонтером, духовним порадником воїнів АТО.
Зустріч вкотре дала можливість переконатися, що поки існує віра, сила слова й
українська пісня – буде жити й український народ! Зараз розпочався відлік новітньої історії
України. Небесна сотня виконала свою земну місію. Тепер наша черга. Слава Україні! Героя
вічна слава!..
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4 березня з самісінького ранку в нашій школі лунали щирі та сердечні привітання для
жінок-вчителів від учнів та колег-чоловіків. Тому в цей день в стінах нашої школи було
гамірно і весело.
Після закінчення уроків до Міжнародного жіночого дня був проведений концерт. Усі
учні словами вдячності, віршами, піснями та танцями вітали усіх вчителів, дівчат, жінок,
мам, бабусь зі святом. А на завершення свята пролунали привітання для жінок від колегчоловіків.
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Наші учні також приймають участь у різноманітних міських та всеукраїнських
конкурсах. Учень 7- го класу – член комісії культури та дозвілля 16. 03. 2016 р. на міському
конкурсі естрадної та авторської пісні «Веселий вулик» здобув 1-ше місце.
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13-14 травня 2016 р. в м. Рівне відбувся Всеукраїнський фестиваль «Весняний
первоцвіт». Показати свої таланти зібралося понад 300 учасників з 8 областей України. За
словами засновника фестивалю Андрія Пастушенка, захід створювався для популяризації
української пісні, а також аби підтримати талановиту молодь .
Учні нашої школи також приймали в ньому участь. Дипломами за участь були
нагородженні учениця 6- го класу – Скотаренко Олександра, учениця 6- го класу –
Борконюк Валерія, грамотою за високу майстерність та популяризацію української пісні
була нагороджена учениця 1- го класу Козакова Дарія, та найкращі результати показала
учениця 7 – го класу – Хомюк Дарія, за що здобула 3- є місце та була нагороджена
дипломом 3- го ступеня.

24 травня комісія культури та дозвілля плідно попрацювала над заходом – «Весняний
бал». О 12 годині розпочався бал в 1- 2 класах. Найцікавіше було для найменших учнів –
першокласників, оскільки для них такий святковий бал проходив вперше. О 14. 00 годині
дійство відбулось у 3-4 класах, а в 16. 00 годині в 5-10 класах.Під час свята усі учні, вчителі,
гості побували у королівстві принцеси Несміяни та її родини. Принцеса постійно сумувала і
ніяк не могла розвеселитись. Тому до свята завітала фея, яка запропонувала королівській
родині спробувати учням нашої школи допомогли Несміяні підняти настрій. Так і сталось…
Діти дуже гарно співали, танцювали і зуміли розвеселити принцесу. По закінченню свята до
вітального слова була запрошена директор школи – Шенкнехт Олена Володимирівна. Учні
були нагороджені грамотами за успішність у вивченні нетрадиційних форм навчання та за
різноманітні конкурси та фестивалі.
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Протягом І семестру плідно працювала комісія «Милосердя». Було проведено таку
роботу:
 акція «Милосердя», під час якої ми зібрали продукти харчування, теплий одяг воїнам
АТО;
 акція «Маленький крок до миру», під час якої ми зібрали теплі шкарпетки, нижню
білизну, спальні мішки для воїнів АТО;

 акція «Діти дітям», під час якої ми зібрали одяг, канцтовари, іграшки, тощо для дітей
сиріт.
 акція «Подаруй книгу ровеснику зі Сходу». Акція тривала з 9.09. 15р. до 13.11.15р.
Наша школа також не лишилась осторонь та прийняла участь. Протягом тижня учні збирали
книги для своїх друзів-ровесників.13 листопада 2015 року о 12:00 наші книги було
доставлено комісією «Милосердя» в музей-бібліотеку "Просвіта Рівненщини", що
знаходиться у приміщенні СпШ № 15. Саме там відбувся прийом зібраних книг та
безкоштовна їх відправка до міста Лисичанська Луганської області. Незабаром наша школа
отримала зворотній лист з Лисичанська.

 28 квітня 2016 р. у нашому місті на Майдані незалежності відбувся загальноміський
великодній ярмарок під назвою : «Максе живи!». Наша школа також долучилась до нього.
Учні продавали різноманітні солодощі, паски, вироби ручної роботи, вітальні листівки,
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тощо. Усе приносили що могли, аби якось допомогти і зібрати кошти на операцію для
хлопчика.

 29 квітня 2016 р. в приміщенні актової зали нашої школи відбувся великодній
благодійний ярмарок. Господарями цього дійства були наші найменші школярі – учні 1- 4
класів. О 9 год. Відбулося відкриття і ярмарок розпочався. Учні, вчителі, працівники закладу
мали змогу придбати будь-які солодощі, пасочки, яєчка, тощо. Усі були дуже задоволення.
Ярмарок вдався!

16

Не була осторонь шкільного життя комісія дисципліни і порядку. Протягом І семестру
здійснювався контроль та оцінювання чергування по класах, здійснювались щотижневі
рейди шкільної форми та дотримання дисципліни учнями.
6 квітня відбулася передвиборче засідання учнівського парламенту. З 7 квітня по 13
квітня
усі кандидати на посаду голови учнівського парламенту мали змогу
розповсюджувати по школі свої агітаційні листки, різноманітні наклейки: «голосуйте з
мене», тощо. 12 квітня відбулась лінійка, де кожен кандидат розповів про себе та розказав
учням про свої плани та роботу на майбутнє.
14 квітня 2016 р. в приміщенні актової зали школи «Центр надії» відбулися вибори
голови учнівського самоврядування. Вибори проходили з 13. 00 – 14. 00 год.
У голосуванні взяли участь учні 5-11 класів, вчителі та працівники закладу. Після
закінчення виборів голови комісії приступили до підрахування голосів. За результатами
виборів головою учнівського самоврядування стала учениця 9- го класу – Сульжук Анна, яка
запропонувала свою програму навчально- виховного процесу та цікаві ідеї. Всі комісії
гарно підготувались до виборів і плідно попрацювали.
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Варто відзначити діяльність комісії «Екології та
охорони здоров'я». Комісія також допомагає у різних шкільних заходах та акціях. У
листопаді діяла акція «Корм для бездомних тварин», де комісія зібрала велику кількість
корму для тварин.
Все, чим жила наша школа впродовж навчального року висвітлюється у шкільні й газеті
«SchoolNews» - кореспондентами прес-центру.
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