
          Звіт роботи учнівського самоврядування за 2016-17 н.р. 

 Новий навчальний рік для делегованих представників учнівського 

самоврядування від 5-11-х класів розпочався надзвичайно цікавим і плідним 

тижнем роботи школи лідера, де активісти  мали можливість ближче 

познайомитися один з одним, з роботою учнівського самоврядування, брати 

участь у тренінгах, навчитися складати протоколи, вести засідання, 

організовувати  цікаві квести, акції, опрацювати статут. Також делеговані 

представники учнівського самоврядування об’єдналися у  центри, шляхом 

голосування  обрали голову учнівської ради «Лідер»  учня 9-Б класу Дмитрія 

Марчука, склали плани та приступили до активної роботи. 

            Протягом навчального року в школі було організовано ряд конкурсів, 

виставок, акцій, свят, у проведенні яких брали участь учні школи, а також 

громадськість села. У рамках традиційного тижня безпечного руху відбулася 

акція «Увага! Діти на дорозі!». Члени МІГ «Юні інспектори дорожнього 

руху» патрулювали на дорозі біля школи перед початком робочого дня, 

перевіряючи дотримання пішоходами та водіями правил дорожнього руху. 

Чемні пішоходи отримали значки «Я-чемний пішохід», порушники –

пам’ятки «Як ми йдемо до школи», а водії –подяки за дотримання правил 

дорожнього руху та обмеження швидкості біля школи. 

            Було продовжено гарну традицію розпочинати кожен робочий день 

козацьким маршем, що скликає всіх діток на  веселу зарядку і 

загальношкільним  виконанням державного гімну України перед першим 

уроком, а протягом дня проводити музичні або розважальні перерви. 

          Також було організовано традиційну колоритну благодійну ярмарку-

виставку «Осінній вернісаж», під час якої було зібрано 3390 грн.. 1680 грн. 

витратили на закупівлю стенду "Гордість школи", 550 грн.- на мікрофон,  430 

грн. -матеріали для покращення роботи учнівського самоврядування, 1330 

грн. -на  подарунки  дітям соціально незахищених категорій до Дня святого 

Миколая. 

У жовтні учнями старших класів  було організовано День учнівського 

самоврядування. Приємно було спостерігати, як відповідально члени 

навчально-пізнавального центру продумали свої обов’язки  до найменших 

дрібниць. Старшокласники спробували себе у ролі вчителів, завучів, 

педагога-організатора, психолога, секретаря та  директора школи. 

         До Дня працівника освіти учні 9-Б класу (класний керівник Романович 

Н.М.) провели дуже гарний вітальний концерт, під час якого привітали всіх 

працівників школи поетичними, музичними композиціями та невеличкими 

подарунками. 



         Напередодні Дня захисника України дівчатка школи привітали всіх 

своїх хлопчиків, по класах пройшли спортивні змагання, а учні 9-А класу 

(класний керівник Боровець В.М.) провели загальношкільне свято "Козаки - 

справжні захисники України". Учасники заходу переглянули відеоролик 

"Покрова Пресвятої Богородиці", пригадали історію виникнення козацтва та 

позмагалися у козацьких забавах. 

      Також у школі був проведений традиційний  щорічний конкурс «Міс 

осінь-2016» (5-Б клас, класний керівник Оксенюк М.А., педагог-організатор 

Славинська Т.І.), під час якого учениці 5-7-х класів, а саме: Сенюк Вікторія, 

Воробей Анна, Потапчук Дарина, Шурман Софія, Савчук Людмила та 

Грицюк Олеся  проявили всі свої таланти: декламування віршів, співу, танців, 

господарські вміння. Перемогу і корону здобула одна з наймолодших 

учасниць Анна Воробей. 

       У наймузичніших загальношкільних конкурсах «Юна зірка» та «Поліська 

січ»(вчитель музичного мистецтва Євтушок А.А.) взяли участь учні 1-10-х 

класів. Переможцями стали учениця 5-А класу Бойчук Валерія і тріо 2-А 

класу (Лебединська А., Мазепа С. Бойчук М.-класний керівник Бойчук І.С.), 

які привезли перемогу і з районного етапу конкурсу «Поліська січ». 

       Учні нашої школи активно долучилися до обласної акції «Не будь 

байдужим». Протягом тижня діти, батьки, вчителі приносили до школи 

крупи, дитячий одяг, шкарпетки, мило, домашню консервацію, канцтовари, 

солодощі, іграшки, листівки та малюнки, аби напередодні Новорічних свят 

хоч трішечки скрасити життя дітям та учасникам бойових дій на Луганщині. 

Адже це і є справжній український менталітет  -щирість, готовність 

допомогти у складний момент і просто не бути байдужим. 

        23 листопада у приміщенні районного будинку дитячої та юнацької 

творчості відбувся другий етап конкурсу «Я шкільний лідер-за мною 

майбутнє». Але для цього потрібно було пройти перший етап, де для журі 

надсилали відеоролики, в яких конкурсанти представляли себе в оригінальній 

формі, розповідали про свої інтереси, думки, індивідуальні особливості. Із 

двадцяти трьох було обрано сімох найкращих, в тому числі і Марчука 

Дмитрія,  голову учнівського самоврядування, учня 9-Б класу нашої школи. 

Під час ІІ етапу конкурсу учасники  представляли свої шкільні стінгазети 

"Острів дитинства", художній номер та гру з глядачами. Конкурс проводився 

з метою сприяння зростання ролі лідерів учнівського самоврядування, 

виявлення якісно нових форм і методів організації та проведення творчих 

справ в загальноосвітніх навчальних закладах, узагальнення досвіду роботи 

лідерів учнівського самоврядування, формування інформаційно-аналітичного 

банку творчих доробок шкільних лідерів. Усі конкурсанти – справжні лідери, 

кмітливі, сповнені сил та енергії, мають багато мрій, задумів і планів на 

майбутнє. За підсумками журі Дмитрій посів почесне ІІ місце. Цього ж 



місяця відбувся ще один районний конкурс проектів  патріотичного 

виховання, організатором якого став начальник відділу молоді та спорту 

управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної 

адміністрації Василь Ящук. Завданням конкурсу було продумати і подати 

оригінальний проект патріотичного спрямування, а призом-кошти на 

реалізацію цього проекту.    Члени учнівської ради обговорили всі 

запропоновані ідеї, цікаві пропозиції і вирішили привітати всіх учасників 

АТО з Днем Збройних Сил України та провести  військово-патріотичну 

спортивно -пошукову гру-квест «Хоробрі серця навколо нас» із залученням 

місцевих бійців. Ідея виборола призовий фонд у розмірі 2000 гривень, на які 

було закуплено 30 цінних подарунків для учасників АТО с.Зірне, солодощі, 

канцтовари та інші речі, необхідні  для проведення заходу.  Отож, 2 грудня у 

школі  відбулась військово-патріотична спортивно -пошукова гра-квест 

«Хоробрі серця навколо нас», приурочена Дню Збройних Сил України. У 

спортивній залі зібрались учні та вчителі, запрошені гості, а саме: сільський 

голова Віталій Старінський, депутат Березнівської міської ради Марина 

Омельчук, начальник відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та 

спорту Березнівської районної державної адміністрації Василь Ящук, 

старший офіцер відділення військового обліку та бронювання сержантів і 

солдатів запасу, учасник АТО, капітан Іван Курач, учасники АТО: Віктор 

Третяк, Віталій Царук, Юрій Шнайдер, Сергій Черниж, Руслан Богдан. Захід 

будо організовано з метою привітати місцевих воїнів АТО з професійним 

святом, висловити їм свою шану і повагу, сприяти соціалізації та реабілітації 

місцевих воїнів АТО, залучаючи їх до цікавих форм роботи з дітьми, зокрема 

змагань у пошуковій патріотичній грі-квесті «Хоробрі серця навколо нас», у 

невимушеній атмосфері ближче познайомити дітей з учасниками 

антитерористичної операції села, їхніми подвигами, продовжувати роботу 

щодо збору і систематизації інформації про життя та подвиги військових 

односельців, провести урок мужності на особистому позитивному прикладі 

солдатів АТО, розвивати навички пошукової діяльності у дітей, виховувати у 

старшокласників мужність, патріотизм, готовність захищати свою державу, 

навчити дітей працювати в одній команді, нести відповідальність не тільки за 

себе, а й за кожного члена команди, сприяти патріотичному вихованню 

учнівської молоді, спонукати особистість до осмислення себе як частинки 

великого українського народу, пробуджувати національну самосвідомість, 

розвивати розумові і фізичні здібності,кмітливість та спритність, адже 

підготовка молодих людей до служби в армії, до виконання свого 

громадянського обов’язку, до захисту України – це є одне з головних завдань 

держави, школи, кожного юнака. Було сформовано п’ять команд з чотирьох 

учнів та одного учасника бойових дій, місцевого героя, який виконував 

функцію наставника і командира. Команди представили свою назву і девіз. 

Капітанам команд було видано маршрутні листи,згідно з якими кожна 

команда мала пройти дев’ять станцій та виконати певні завдання. На одній із 

станцій команди повинні були на швидкість зібрати і розібрати автомат, на 

іншій-надати першу домедичну допомогу пораненому. Ще учасники змагань 



змогли постріляти з пневматичної гвинтівки, взяти інтерв’ю в учасника 

бойових дій та пройти тест на знання історії. Та найцікавішим виявилось 

завдання на станції, що знаходилась у господарській частині школи, де кожна 

з команд мала з’їсти тарілку кулішу на швидкість та назвати інгредієнти цієї 

страви. Учасники гри проявили найкращі якості, показавши хорошу 

військову та спортивну підготовку. Та команда, яка найшвидше справилася із 

завданнями, отримала карту, де було позначено скарб. Звучали також 

музичні вітання.Глядачі, вболівальники мали змогу спостерігати за станцією 

«Військова муштра», що  була розміщена у спортзалі або відвідати будь- яку 

іншу станцію на території школи. Перемогу здобула команда «Козаки» під 

керівництвом старшого офіцера відділення військового обліку та бронювання 

сержантів і солдатів запасу,капітана ЗСУ, учасника бойових дій Івана Курача, 

яка, власне, знайшла скарб і отримала головний приз. Нагороджували 

переможців директор школи Юрій Довгалюк та начальник відділу молоді та 

спорту управління освіти, молоді та спорту Василь Ящук.  Завершилося свято 

колективним фото на згадку. Тих учасників АТО, які не прийшли на захід, 

діти відвідали вдома і привітали всіх особисто з Днем Збройних Сил України, 

подарувавши невеличкі подарунки. 

         Грудень багатий на Новорічно-різдвяні свята. Учні 8-А класу (класний 

керівник Грибинець Н.І.) показали, як у давнину проводились Андріївські 

вечорниці, як дівчата ворожили, а хлопці кусали  калиту. Учні 3-А класу 

(Кожарко Т.В.) організували свято «Святий Миколай, нас привітай» для дітей 

соціально незахищених категорій. Під час свята Миколай подарував цим 

діткам солодкі подарунки, придбані за кошти, виручені на благодійній 

ярмарці «Осінній вернісаж». Також наші активісти брали участь у 

загальносільському святі «Диво небесне» до Дня Святого Миколая, 

організоване спільно із соціальною службою, а саме спеціалістом РЦСССДМ 

Н.Боровець та директором сільського будинку культури 

Т.Мартиновою.                                              Колоритно проходив конкурс 

колядок «Вифлиємська зірка» для учнів 2-9 класів(вчитель музичного 

мистецтва Євтушок А.А.). Новорічні вітання відбулися у 8 етапів. Учнів 

початкової ланки розважали веселий клоун, Дід Мороз і Снігуронька. Для 

середніх і старших школярів учні 6-А (класний керівник Гапон О.В.) та 8-Б 

класів (класний керівник Захарчук Г.Я.) організували Новорічний КВК та 

дискотеку.                                                                                 У лютому 

проводився районний конкурс «Поліські пересмішники», в якому брав участь 

учень 9-Б класу Лупак В.(вчитель української мови та літератури Тихончук 

М.Н.) і виборов І місце.  До Дня Соборності України був проведений захід 

«Наша сила в єдності», який проводили учні 7-А класу (класний керівник 

Тихончук М.Н.). Також був проведений тематичний вечір, присвячений 

пам’яті героїв Крут «Волі народної дзвін», в якому брали участь учні 8-11-х 

класів. До дня Святого Валентина учні 9-А класу (класний керівник Боровець 

В.М.) провели розважально-пізнавальний вечір «Серця двох». Учні 8-А класу 

(класний керівник Грибинець Н.І.) провели Реквієм «А сотню вже зустріли 



небеса», щоб вшанувати пам’ять Небесної сотні. Проводився 

загальношкільний конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю, в пам’яті 

людській», який організувала бібліотекар школи,  Гонта Л.С. У цьому 

конкурсі брали учні 1-11-х класів. Переможцями визначено  Лупака Віталія, 

учня 9-Б класу та Старінську Марію, ученицю 5-А класу. 

          До дня здоров’я у школі було проведено ряд заходів. Зранку члени 

учнівського самоврядування привітали кожного учня і вчителя, подарувавши 

наклейки з висловами про спорт, бажаючи доброго здоров’я. 

Всі  організовано вийшли на  ранкову загальношкільну 

зарядку,  марафон  «Біжу заради здоров’я». 

         До Дня 8 Березня учні 7-Б класу (класний керівник Славинська Т.І.) 

приготували виставу «За двома зайцями», яку показали у сільському будинку 

культури с. Зірне та привітали всіх дівчат та жінок села кімнатними 

рослинами, які посадили заздалегідь члени центру громадсько-корисної 

діяльності.                                                                                                                   

                     Також у березні учні 5-А класу (класний керівник Прокопчук 

Т.В.) провели Шевченківське свято «В сім’ї вольній, 

новій…».                                                                                                                     

                      Активними учасниками стали  учні 2-9-х класів у районному 

конкурсі віршів «Лист до мами», «За нашу свободу».  Поезія Анни Гонти 

зайняла призове місце у конкурсі «За нашу свободу».  Щороку  у школі 

проводяться заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. З метою 

попередження захворюваності учнівської молоді, за сприянням спеціаліста 

РЦСССДМ  Боровець Н.П., дирекції школи  було запрошено лікаря 

Зірненської протитуберкульозної лікарні, яка провела роз`яснювальну та 

профілактичну роботу щодо захворюваності на туберкульоз і дала змістовні 

відповіді на запитання, що виникли під час спілкування в учнів. Учні 5-Б 

класу підготували свято до Дня гумору «Сміється дітвора», під час якого 

проводили веселі конкурси. У квітні в студії телеканалу Рівне 1 проводився 

обласний етап учнівського смарт-шоу «Debattle», у якому брав участь учень 

9-Б класу Марчук Дмитрій. Березнівська команда «Альтернатива» увійшла до 

півфіналу гри. Також проводився обласний турнір з релігієзнавства і 

філософії, у якому брав участь учень 9-Б класу Лупак Віталій і зайняв ІІІ 

місце. 

            З учнями 9-х класів  до Всесвітнього дня проти СНІДу щороку 

проводиться  Інтерактивна виставка «Маршрут Безпеки». 

             До Дня Чорнобильської трагедії було проведено лінійку-реквієм 

«Люди, мовчки встаньмо на хвилину» для учнів  5-11-х 

класів.                                                                                             



         У квітні на території школи, села та біля обеліска Слави був проведений 

місячник «Чисте довкілля». Плідно попрацювали цього року і наші 

спортсмени: у районних змаганнях з волейболу команда дівчат зайняла ІІ 

місце (ІІІ в області), а команда хлопців І місце, а учні 7-х класів вибороли ІІ 

місце у районних змаганнях «Старти надій». У травні проводився обласний 

заочний конкурс власної дитячої поезії «Провесінь», у якому взяли участь 

учениця 8-А класу Черниж Марина і учень 

9-Б класу Лупак Віталій. До Дня Перемоги у школі було проведено лінійку-

реквієм «Пам’ятаємо. Перемагаємо», організовано пішу ходу до  обеліска 

Слави. Учні сплели гирлянди з ялини квітів, які  поклали  біля пам’ятника 

загиблим односельчанам, вшанувавши їхню 

пам'ять.                                                                                                                Ста

ршокласники Федас П., Рябков О., Шульжук Т., Шурман К., Коломієць М., 

Мамчур А., Никитюк О., Драганчук К. були учасниками районної військо-

спортивно дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»), зайняли ІІ місце у 

конкурсі «Ватра» та отримали подяку управління освіти, молоді та спорту за 

проявлену креативність у конкурсі «Добре 

діло».                                                                                                         До Дня 

Матері та родини у сільському будинку культури було проведено концерт 

«Свято мами», де показали свої таланти найактивніші учні. Також учні 6-А 

класу (класний керівник Гапон О.В.) для своїх мам підготували святковий 

сюрприз.                                             

             Цього навчального року  вперше у школі було проведено співочий 

конкурс «Голос школи-2017» (вчитель музичного мистецтва Євтушок А.А,). 

Діти активно брали участь у першому  турі у січні. Нелегким було завдання 

для тренерів вибрати найталановитіших дітей із такого розмаїття у квітні. До 

фіналу, який був проведений у травні,  увійшло 8 учасників. Найбільшу 

кількість глядацьких симпатій набрала Бойчук Валерія, учениця 5-А класу, 

яка і стала переможцем конкурсу і виборола право продемонструвати свій 

спів на святі останнього дзвоника.    

            Навчальний рік видався насиченим різними конкурсами, подіями, 

святами. Члени учнівського самоврядування на останньому засіданні підвели 

підсумки, проаналізували проведену роботу за рік, виокремили найяскравіші 

позитивні моменти у роботі, а також проаналізували свої помилки і недоліки, 

які потрібно врахувати у наступному навчальному році. 

  

  

 


