
Аналіз результативності роботи  центру зв`язку з громадськістю за 2014-15 навчальний рік 

Центр зв’язкiв з громадськiстю забезпечує гласнiсть органiв учнiвського самоврядування. 

 Разом з педагогом-радником Славинською Тетяною Іванівною ми розвиваємо творчу спiвпрацю 

вчителiв та учнів. На засiданнях центру збираємо матеріали, обговорюємо та разом з педагогом-

радником систематизуємо i виносимо на загальний огляд. Розвиваємо у дiтей вмiння збирати 

iнформацiю, брати інтерв’ю,  обговорювати теми рубрик, матерiалiв шкiльних газет . 

Протягом навчального року у школі дiє змiнний стенд ,,Наше шкільне життя”, де ми ознайомлюємо 

учнiв та учителiв з подiями, що вiдбуваються в класах, у школі.  Створюємо банк  ідей „Хочу 

запропонувати”,  випускаємо газету  «Шкільний вісник», спортивні блискавки. 

Також в нас протягом семестру проводяться конкурси стiннiвок до Дня вчителя, Дня святого 

Валентина, до Дня Збройних Сил України, друкуємо оголошення, буклети до всiх заходiв, анонси, 

вчимося працювати з комп’ютером, обробляти дані, друкуємо вітальні листівки. Ведемо рубрику 

«Цікавий календар», за допомогою якої знайомимо учнів та вчителів з визначними подіями. 

Висвітлюємо всю інформацію у газеті «Шкільний вісник», що випускається з жовтня 2011 року, 

систематизуємо всі номери, яких вже є 16 , пишемо статті у районну газету «Надслучанський вісник», в 

обласну газету учнівського самоврядування «Хвилю тримай», беремо інтерв’ю, знімаємо відеоролики, 

електронні листівки, викладаємо їх в YOU TUBE,  вчимося бути справжніми журналістами. Члени 

нашого центру зібрали цілу відеотеку заходів, що містить наступні ролики: «День учнівського 

самоврядування», «Це наш край», «Вітання учасників АТО», «Електронна листівка до Дня вчителя», 

«Звіт про роботу учнівського самоврядування за рік», «Виконання державного гімну зірненськими 

школярами», фільм «Виконання програми національного виховання учнівської молоді на 2009-2020 

роки». 

Зараз ми працюємо над новим проектом «Здорова дитина - здорова нація», в рамках якого знімаємо 

матеріали про спортивно-оздоровчу роботу в школі: щоденну ранову зарядку, музичну перерву, 

загальношкільний марафон, спортивні заходи, готуємо інтерв’ю з вчителями щодо уроків  основ 

здоров’я. 

  

Також ми беремо участь в оновленні стендів, що розміщені на коридорі та в кімнаті школяра, 

організовуємо зустрічі з цікавими людьми. У цьому навчальному році ми зустрілися з працівниками 

сільської ради, батьками, вчителями, учнями, представниками партнерської програми «За освітою - по 

освіту», спеціалістом та фахівцем РЦСССДМ Боровець Ніною Петрівною, та Атаманюк Людмилою 

Володимирівною, військовим Петром Целюхом, параолімпійцем Віталієм Попоном, баяністом 

Антоніною Цой, рукодільницею Вірою Козачек, учасницею церковного хору Марією Семенович, 

учасниками  АТО Василем Шнайдером, Юрієм Шнайдером, Олегом Холодом, Олександром 

Майструком, Андрієм Майструком, Віталієм Царуком, представниками  обласної соціальної служби, 

центру зайнятості, правоохоронних органів,  місцевим дільничним, волонтерами благодійної 

організації Фонд «Руєвит», ветеранами. 

 


