Звіт дитячої юнацької громадської організації “Ровесник”
гімназії №152 за 2017-2018 навчальний рік
та проекти на 2018-2019 навчальний рік
Учнівське самоврядування Харківської гімназії № 152 головними
завданнями ставить залучення учнів до активного шкільного життя через
організацію різноманітних заходів, розвиток творчої індивідуальності учнів,
виховання школярів самодисципліни, вміння організовуватися, поваги до
членів колективу.
Діяльність учнівського самоуправління сприяє:
- задоволенню життєво необхідних на різних вікових етапах потреб в
емоційному контакті з ровесниками, друзями; прихильності й упевненості в
собі; в активній діяльності, розвитку інтересів, уподобань; в успіху, визнанні
себе іншими; у виборі й випробуванні власних сил, переживанні
надзвичайного:
- розвитку мистецьких, наукових, технічних, організаційних, таланту,
обдарованості, фізичної активності;
- формуванню характеру особистості, навичок самовдосконалення;
- кристалізації світогляду, національної самосвідомості;
- поглибленню дружніх, приятельських стосунків.
Діяльність «Ровесника» в 2017-2018 навчальному році була спрямована
на активізацію, вдосконалення та оптимізацію учнівського самоврядування в
гімназії,

підвищення

авторитету

лідерства,

формування

активної

громадянської позиції учнів, виховання самостійності у вирішенні питань,
що пов’язані з внутрішньою шкільною діяльністю та на національнопатріотичне виховання гімназистів.
Для практичного керівництва самоврядуванням один раз на місяць
проводились наради з різних напрямків діяльності. На них визначали
відповідальних за ту чи іншу галузь шкільної діяльності, аналізували стан
різних напрямів роботи учнівського самоврядування, заслуховували звіти
центрів, визначали завдання на наступний місяць.

Навчально-виховний центр протягом року займався організацією
дозвілля учнів: конкурси-виставки конкурси-виставки “Осіння фантазія”, «На
крилах творчості», “Історія моєї сім’ї”, виставка робіт декоративноприкладного мистецтва, конкурси малюнків з ОБЖ, “Права дитини в
малюнках”, виступи агітбригад, проведення вечорів, вікторин. Брали активну
участь у підготовці та проведенні шкільних олімпіад, приймали участь у
турнірах: юних правознавців, юних біологів, юних істориків, у районних
іграх «Знавці історії казацтва», турнірі юних журналістів.
На протязі року були проведені предметні тижні :«Тиждень історії та
пам'яті загиблих воїнів», «Тиждень української мови та літератури»,
«Тиждень

творчості, краси і гармонії» та інщі. Центр постійно веде

пропагандистську роботу з питань фізичної культури та спорту. Активістами
були проведені молодіжна акція “Здоров’я – це модно!”. Учні гімназії
приймали активну участь у спортивних заходах: районних змаганнях.
Правовий центр протягом року слідкував за поведінкою, відвідуванням
учнями гімназії. Проводив контроль за чергуванням учнів, за проведенням
санітарних днів, ведеться “Екран чистоти”, “Екран зовнішнього вигляду
учнів”. Цікаво пройшов у гімназії Тиждень правознавства. Учні прийняли
участь у турнірі «Юних правознавців», круглому столі «Сучасні виклики
правам і свободам людини». Відбулись зустрічі з представниками патрульної
поліції.
Протягом навчального року в гімназії №152

ефективно працював

волонтерський центр. Члени загону брали активну участь в організації всіх
заходів, пов'язаних з їхньою сферою діяльності, розширюють культурну
сферу своїх однолітків, піклуються про молодших школярів, день без
паління, «Молодь проти наркотиків».
Проводили акції «Милосердя» надавали грошову допомогу сім’ям, у яких
трапилось лихо, для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей збирали
канцтовари.
Еколого-краєзнавчий центр - учні постійно слідкують за порядком
пришкільної території та прибирають її.

Протягом року учнівським самоврядуванням були реалізовані наступні
заходи:
 День знань;
 Посвята в першокласники;
 Посвята в старшокласники;
 Футбольні змагання;
 Свято осені;
 КВК;
 конкурс поробок з природничих матеріалів «Осіння фантазія»;
 Конкурс на кращу зимову композицію «На крилах творчості»;
 концерт до Дня працівників освіти;
 Участь у фестивалі мистецтва Слобожанщини «Покуть – 2018»;
 День Святого Миколая;
 Конкурс на кращу Новорічну іграшку;
 Новорічний маскарад;
 Конкурс плакатів «Ми і наші права»;
 Свято Масляної;
 Свято Валентина;
 Cвятковий концерт до міжнародного жіночого свята 8 березня!
 Шкільний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Іскорки надії»;
 виховні заходи присвячені : «Пам’яті голодомору», «Чорнобиль:
подвиг і трагедія», «Зустріч з воїном АТО» ;
 Захід для учнів 3-х класів «Безпека руху».
 Також організовуються зустрічі з працівниками різних служб (поліції,
медицини,

соціальних

служб

для

молоді).

Наш досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі
соціальні
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та

конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм,
гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Воно спонукає до
осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу і є реальним
фактором формування демократичних, правових засад і традицій у

міжособистісному спілкуванні старшокласників, їх підготовки до
розбудови громадського суспільства нашої України. І, нарешті,
учнівське самоврядування «організація, що складається з учнів,
створена учнями й існує для учнів».
В наступному

навчальному році ми плануємо провести ряд

традиційних заходів для нашої гімназії, а також будемо приймати участь в
міських та районних заходах, конкурсах, акціях та запропонуємо нові заходи.

