
Протягом 2016-2017 н. р. організовано і проведено наступні заходи 

Протягом перших двох тижнів 

у гімназії проходив «Олімпійський 

тиждень - 2017». Представники 

Ради учнівського Самоврядування 

гімназії брали активну участь у 

підготовці та проведенні 

спортивних естафет. 

Учні продовжили співпрацю із 

благодійними організаціями. За 

ініціативи самоврядування у 

гімназії проводиться активна 

волонтерська робота. Так у жовтні 

Рада учнівського самоврядування, за підтримки адміністрації гімназії, 

організувала та провела ярмарок «Щедра осінь», вилучені кошти були 

передані до Національної спеціалізованої лікарні Охмадит. 

        

Також у 2016 році самоврядування активно підтримало районний проект 

«Посмішка», учні відвідували, передавали іграшки  та писали листи 

онкохворим діткам. Лідери Учнівського самоврядування не залишили без 

уваги безпритульних тварин. Активно збирали корм для котів та собак, брали 

участь у різноманітних акціях Благодійного фонду «Happy Paw». Щорічно із 

05 грудня по 09 грудня в гімназії пройшов тиждень самоврядування.  

 



5 грудня гімназисти і вчителі гімназії відзначили Всесвітній день 

боротьби ВІЛ/СНІДом. Із початком навчального дня в гімназії стартувала 

акція: на знак підтримки й толерантності до ВІЛ-інфікованих людей 

почепити на лацкан піджаків червону стрічку. Члени учнівського преc-цетру 

гімназії підготували для гімназистів інформаційні листівки, щоб розповісти 

учням, що боротьба з ВІЛ/СНІДом стосується кожного і залишатись 

осторонь однієї з найбільших проблем людства не можна. 

6 грудня учні 5-11 класів презентували відеоролики "Гімназія очима 

дітей". 

     

7 грудня в гімназії святкували День українських традицій. До 

повсякденного вбрання гімназисти вносили елементи українського 

національного одягу: юнаки одягли вишиванки, а дівчата, окрім вишиванок, 

ще й заплітали стрічки у волосся. Учні спілкувалися українською 

мовою,згадували українські народні свята, звичаї, обряди і традиції, які 

розпочиналися з початком зими. 

9 грудня в гімназії пройшов День самоврядування. Гімназисти, не лише 

вчили учнів, а й самі вчилися розкривати свої лідерські якості, розширювали 

кругозір, розвивали навички монологічного мовлення, училися 

зацікавлювати та організовувати учнів до обговорення цікавих матеріалів та 

правильних висновків. Також традиційно в цей день для учнів 5-х класів 

провели посвяту в гімназисти. На урочистому зібранні, учні кожного класу 

мали змогу презентувати свій клас. П'ятикласники склали клятву гімназиста 

й урочисто пообіцяли шанувати своїх учителів та батьків, бути 

наполегливими в навчанні, гідно нести ім'я  гімназиста, розвивати й 

удосконалювати свої знання, дотримуватися статуту гімназії, турбуватися 

про її честь і авторитет. 



      

Протягом року лідери класів допомагали в організації шкільних заходів 

до дня Вчителя мюзикл "Аліса в країні чудес", новорічна вистава "Снігова 

королева", конкурсно-розважальна програма "Хто зверху?", проводили для 

учнів середньої та старшої школи брейн-ринги з правознавства, математики 

та географії, конкурс-фестиваль "Дві зірки", організовували флеш-моби до 

Дня Героїв Небесної сотні, до Дня  пам'яті голодоморів в Україні "Запали 

свічку пам'яті", до Міжнародного Дня Землі "Be happy - go green" та до 

Міжнародного Дня щастя і т.д. Протягом року лідери Учнівського 

самоврядування брали активну участь у районних конкурсах та змаганнях. 14 

лютого гімназисти достойно представили нашу школу на районному 

фестивалі "Cover Hit Fest", брали участь у районному та міському турнірі з 

шахів "Кришталева тура - 2017", Мусієнко Віктор посів ІІ місце, учні посіли І 

місце у відбіркових інтелектуальних змаганнях ІV Всеукраїнського турніру 

юних знавців курсу "Фінансова грамотність", достойно представили нашу 

гімназію у Всеукраїнському конкурсі "DreamEco". Брали участь у районному 

конкурсі "Діалог держав", де посіли ІІ місце. Також, участь у 

Всеукраїнському конкурсі "Чому я обираю STEM-освіту?", участь у міському 

літературному конкурсі "Із янголом на плечі...", з 15 по 22 травня лідери 

учнівського самоврядування підтримали районний проект "Green week" та 

багато інших. 

      

У 2016-2017 н.р. учні гімназії Стали партнерами програми "School 

Angels". В рамках проекту учні мали можливість поспілкуватись із 

успішними людьми. Учні нашої гімназії брали участь у міжнародному 

проекті "GoGamp"? протягом місяця діти мали можливість спілкуватися з 

волонтером англійською мовою. 


