
Протягом 2017-2018  н. р. організовано і проведено наступні 

заходи: 

Традиційно навчальний рік в гімназії 

розпочався відкриттям «Олімпійського 

тижня – 2018». 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 

до Дня Козацтва. Також у 2018 році самоврядування активно 

підтримало благодійний проект "Діти-дітям" учні відвідали КЗ 

Макарівський районний центр соціальної підтримки дітей та сімей 

"Промінь надії". Учні гімназії разом із подарунками передали частину 

свого тепла мешканцям центру. 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". 

     

З початком навчального року лідери учнівського самоврядування 

розпочали роботу над проектом культурно-естетичного спрямування 

"Школа очима дітей". В рамках цього проекту учні гімназії розвивали 

творчі таланти, заохочували до читання книг та популяризації 

української та світової літератури, провели фестиваль "Мистецтво у 

моєму житті". 



Також у 2017-2018 н. р. лідери класів 

розпочали роботу над проектом "Стань 

лідером свого життя". В рамках цього 

проекту лідери класів щомісяця 

проводили тематичні інтерактивні 

заходи, співпрацювали із соціальним 

театром (від представників Організації 

безпеки та співробітництва в Європі). 

Протягом року лідери Учнівського самоврядування брали 

активну участь у районних конкурсах та змаганнях. Гімназисти 

достойно представили нашу школу на районному та міському етапі 

інтелектуальної гри "Інтелект турнір – 2018", брали участь у 

районному та міському турнірі з шахів "Кришталева тура – 2018", 

впевнено представили нашу гімназію у районному та міському 

конкурсі "Київський вальс", де посіли І місце (на районному етапі). 

Взяли участь у Всеукраїнському конкурсі "Чому я обираю STEM-

освіту?" 

За ініціативи президента самоврядування гімназії №172 "Нивки" 

у Шевченківському районі стартував проект "Код нації", в рамках 

якого самоврядування шкіл знімали пізнавальні відео про історію 

вишиванки. 

У березні лідери гімназії мали можливість стати учасниками 

круглого столу з всесвітньо відомим мотиватором Ніком Вуйчичем. 

Також рада старшокласників цього року стала учасником дитячо-

юнацького форуму "М18, молодші за 18, ми можемо більше". 

У грудні деякі лідери самоврядування стали учасниками 

Всеукраїнського уроку місцевого самоврядування за участі віце-

прем'єр міністра України, заступника міністра освіти та президента 

асоціації міст України. 

Також лідери нашої гімназії стали учасниками масштабного 

проекту молодіжної арт-платформи "ISKRA: Ideas. Inspiration. Source. 

Realization. Activity". Це площина для висловлення своїх ідей та 

ініціатив. 

Щорічно із 04 по 08 грудня в гімназії пройшов тиждень 

самоврядування. З початком навчального дня, в гімназії стартувала 



акція від самоврядування "Бути здоровим - це престижно!". В рамках 

відзначення дня боротьби зі шкідливими звичками на першому уроці 

для учнів гімназії лідери проводили інтерактивні уроки "Здоровий 

спосіб життя". Після 4-го уроку лідери класів провели спортивну 

перерву. Учнівський прес-центр гімназії підготував для гімназистів 

інформаційні листівки, щоб розповісти учням, що боротьба з 

ВІЛ/СНІДом стосується кожного і залишатись осторонь однієї з 

найбільших проблем людства не можна. 

   

5 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. 

6 грудня лідери самоврядування брали активну участь у відкритті 

фестивалю "Мистецька зима". 

7 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. 



 

Протягом року лідери класів допомагали в організації шкільних 

заходів до дня Вчителя мюзикл "Ти особливий", новорічна вистава "В 

гостях у казки", 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" та до Міжнародного Дня щастя і т.д. 

   

 

У 2017-2018 н. р. учні гімназії продовжили співробітництво з 

проектом "School Angels". В рамках проекту учні мали можливість 

поспілкуватись із успішними людьми. 

 


