ЗВІТ
про роботу дитячої юнацької громадської організації “Ровесник”
Харківської гімназії №152
за 2015-2016 навчальний рік
Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення
особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління
шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування.
Учнівське самоврядування «організація, що складається з учнів,
створена учнями й існує для учнів».
Дитяча організації «Ровесник» веде свою роботу в шести центрах:
навчально-виховному, еколого-краєзнавчому, волонтерському центрі, центрі
правової культури, спортивно-оздоровчому, рада добрих справ «Сонечко».
Їх робота скерована на те, щоб допомогти кожному учню знайти і
реалізувати себе у тому напрямку, який його зацікавлює.
У 2015 р. в листопаді були проведені вибори Президента ДЮГО
«Ровесник». За результатами голосування президентом було обрано ученицю
9-Б класу Марченко Валерію. Були внесені зміни і у списки членів центрів.
Учнівський актив відчутно посприял підвищенню рівня самоорганізації
гімназистів в питаннях вирішення багатьох важливих завдань виховного
процесу гімназії.
Протягом 2015-2016 навчального року центри учнівського
самоврядування працювали плідно, допомагали в організації виховної роботи
гімназії.
Для практичного керівництва самоврядуванням протягом року один раз
на місяць проводились наради з різних напрямків діяльності, на яких
формувався апарат відповідальних за ту чи іншу галузь шкільної діяльності,
аналізувався стан різних ділянок роботи учнівського самоврядування,
заслуховувалися звіти центрів, визначалися завдання на наступний місяць.
Навчально-виховний центр протягом року займався організацією
дозвілля учнів: конкурси-виставки «Україна - це ми», тиждень « Творчості,
гармонії та краси». Члени центру брали активну участь у підготовці та
проведенні шкільних олімпіад, традиційних свят до дня працівника освіти,
Щедрий вечір, Новорічні свята, День захисника Вітчизни, 8 Березня, в
оформленні вітальних і тематичних стінгазет, святкування дня Святого
Валентина та інших.
Центр правової культури протягом року слідкував за відвідуванням
уроків учнями гімназії, проводив контроль за чергуванням учнів, за
проведенням санітарних днів. Цікаво пройшов у гімназії Тиждень
правознавства. Учні, які входять до цього центру, готували і проводили

правові лекторії, диспути, бесіди з профілактики правопорушень. Команда
гімназії приймала участь у Дебатах.
Еколого-краєзнавчий центр проводив рейди по перевірці наявності
санбюлетнів, термометрів, наявності та дотримання графіку провітрювання.
Спортивно-оздоровчий центр постійно веде пропагандистську роботу з
питань фізичної культури та спорту. Вони приймали участь у спортивних
іграх та урочистому закриттю ігор з гандболу.
Центр милосердя при підтримці адміністрації гімназії провів
доброчинну акцію по збору макулатури «Старий папір на добрі справи».
Напередодні Дня вшанування жертв ЧАЄС, відбувся конкурс стіннівок.
Рада добрих справ «Сонечко» провела для учнів 1-х класів свято
«Посвята в першокласники» та «Посвята в читачі», до Дня святого Валентина
майстер-клас з виготовлення святкових листівок.
Всі учасники ДЮГО «Ровесник» приймали активну участь у
святкуванні «Дня знань», «Останнього дзвоника», «Випускного». В нашій
гімназії відбувся міський фестиваль «Діалог національних культур», свята
для жителів Холодногірського району «Новий рік» та «Масляна».
Самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості людини,
як толерантність, критичність та конструктивність мислення, повага до власної
та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання.
Основний зміст і результативність діяльності дитячо-юнацької громадської
організації «Ровесник» висвітлена на офіційному сайті Харківської гімназії
№ 152.

