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Лідер учнівського самоврядування гімназії № 172 „Нивки” Вдовиченко 
Вікторія стала переможцем фотоконкурсу в рамках міського 

фестивалю „Прес – толока 2011”, що проходив у Київському палаці 
дітей та юнацтва за ініціативи Міської Інформаційної Агенції (МІА) 



Збірна команда 9-х класів „Ерудит” взяла участь 
у І районному відбірковому турі інтелектуальної гри для 

учнів 8-11 класів „ Інтелект -турнір” 



Майдані Незалежності лідери РРС "Шарм" провели акцію 
"Цигарка в обмін на цукерку". Лідери учнівського 

самоврядування нашої гімназії також не стояли осторонь і 
долучились до акції в підтримку здорового способу життя та 
здорового майбутнього! В акції взяли участь 126 перехожих, 

обмінявши небезпечну звичку на солодощі! 



Члени Ради самоврядування гімназії Члени Ради самоврядування гімназії 
взяли учать у фестивалі «Open fun 
football schools» для дівчат, який 
проходив у рамках міжнародного 
семінару під назвою „Розвиток 

шкільного і дівочого футболу”. Під 
час фестивалю дівчата взяли 

участь у теоретичних та практичних 
заняттях зі шкільного і дівочого 

футболу, а також отримали корисні 
знання з розвитку навичок 
здорового способу життя 



Учні гімназії відзначали Всесвітній день боротьбі з ВІЛ-СНІДом. 
На знак порозуміння і толерантності по відношенню до ВІЛ-інфікованих На знак порозуміння і толерантності по відношенню до ВІЛ-інфікованих 

учні гімназії вдягали червоні стрічки. 



У рамках Тижня самоврядування в 
гімназії відбувся фотоконкурс 
«Мій Шевченківський район».



У рамках Тижня самоврядування в гімназії проходив 
Турнір правознавців, участь в якому взяли збірні 

команди учнів 9-х класів



День самоврядування



День посвяти в гімназисти



Учні гімназії взяли участь в екологічному брейн-ринзі 
„Живи, Земле!”, який проходив в рамках проекту 
районної ради старшокласників „Екологія та 

сучасність”.



Фестиваль-конкурс „ Super пара”



У Київському палаці дітей та юнацтва відбувся міський конкурс 
«Liderman & Liderwoman!». Лідер учнівського самоврядування 
нашої гімназії Вдовиченко Вікторія та член районної ради 
учнівського самоврядування Шнирук Віталій здобули 

перемогу в міському конкурсі, посівши 1 місце!



Лідер учнівського самоврядування гімназії Дідик 
Богдан посів призове місце у ІІ районному 
конкурсі творчих робіт лідерів учнівського 
самоврядування „Якби мером Києва був я”



Фестиваль-конкурс «Дві зірки»


