ЗВІТ
про роботу дитячої юнацької громадської організації “Ровесник”
Харківської гімназії №152
за 2014-2015 навчальний рік
Із метою об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів
для добрих і корисних справ, щоб зробити шкільне життя змістовнішим,
веселішим та цікавішим у нашій гімназії №152 з 2001 року існує дитяча
організація «Ровесник».
Головний принцип роботи ДЮГО «Ровесник» - активність самих учнів
через надання дітям можливості вибору шляхів моральної і мовленнєвої
поведінки, створення таких умов, в яких вони мають можливість самостійно
розмірковувати про найрізноманітніші життєві проблеми та розв’язувати їх,
займатися організацією процесу самопізнання та самореалізації, розвивати
навики самодіяльності.
Відповідно

основним

напрямкам

діяльності дитячої

організації

«Ровесник» ведуть свою роботу шість центрів: навчально-виховний, екологокраєзнавчий, центр милосердя, центр правової культури, спортивнооздоровчий, рада добрих справ «Сонечко». Їх робота скерована на те, щоб
допомогти кожному учню знайти і реалізувати себе у тому напрямку, який
його зацікавлює. У жовтні 2014 р. були проведені вибори Президента ДЮГО
«Ровесник». За результатами голосування гімназистів президентом було
обрано ученицю 8-Б класу Цикало Анастасію.Внесені зміни і у списки членів
центрів. Ініціативність новообраного учнівського активу відчутно посприяла
підвищенню рівня самоорганізації гімназистів в питаннях вирішення
багатьох важливих завдань виховного процесу гімназії.
Протягом

2014-2015

навчального

року

роботу

учнівського

самоврядування можна назвати ефективною. Центри 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: конкурс-виставка «Замість ялинки – зимовий букет»,свято
«Кохання з першого погляду»,тиждень творчості,День птахiв, виступи
агітбригад, проведення вечорів, вікторин. Члени центру брали активну участь
у підготовці та проведенні шкільних олімпіад, традиційних свят (до дня
працівника освіти, кращий учнівський колектив року, День захисника
Вітчизни), оформленні вітальних і тематичних стінгазет.
Центр правової культури протягом року слідкував за відвідуванням
уроків учнями гімназії, проводив контроль за чергуванням учнів, за
проведенням санітарних днів. Цікаво пройшли у гімназії День не куріння,
Тиждень правознавства. Учні, які входять до цього центру, готували і
проводили правові лекторії, диспути, бесіди з профілактики правопорушень.З
метою формуванняправовоїкультурипідростаючогопоколіннябув проведений
право освітній захід – "Правовий калейдоскоп".
Еколого-краєзнавчий центр проводив рейди по перевірці наявності
санбюлетнів, термометрів, наявності та дотримання графіку провітрювання.
Було

організовано

та

проведено

фото-виставку

«Бережіть

тварин»,

організовано акцію до дня навколишнього середовища, кцію «Ми проти
СНІДу». Регулярно проводилась перевірка прибраної території від осіннього
листя.
Спортивно-оздоровчий центрпостійно веде пропагандистську роботу з
питань фізичної культури та спорту. Активісти закликали до регулярних
занять фізкультурою та спортом, до дотриманнярежиму дня, здійснювали
нагляд за фізичною формою учнів. Через агітаційну роботу формували

негативне ставлення до шкідливих звичок і відповідальне ставлення до
власного здоров’я.Бувпроведений виховнийзахід «Молодь обираєздоров'я!»
Центр
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при

підтримці
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гімназії

провів

доброчинну акцію по збору макулатури «Старий папір на добрі справи».
Напередодні Дня вшанування жертв ЧАЄС, по радіолінійці було оголошено
повідомлення про особливості 14 грудня, Дня ліквідатора.
Рада добрих справ «Сонечко» провела для учнів 2-х та 3-х класів свято
«Дружба починається з посмішки», проводились ігровірозминки на перервах
для учнівмолодшоїшколи, молодших школярів ознайомили з абеткою
самоврядування ДЮГО «Ровесник».
Наш досвід свідчить, що 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. Учнівське самоврядування «організація, що
складається з учнів, створена учнями й існує для учнів».Основний зміст і
результативність

діяльності

дитячо-юнацької

громадської

організації

«Ровесник» висвітлена на офіційному сайті Харківської гімназії № 152.

