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роботи учнівського самоврядування за І семестр 2019-2020 н.р. 

        Завдання шкільного самоврядування-допомогти розкрити повною мірою 

інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал учня; виховати 

громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на себе 

відповідальність за суспільство, в якому він живе; готувати до дійової участі 

в демократичних процесах. Самоврядування сприяє виявленню та розвитку 

організаційних навичок; формуванню в учнів відповідальності, 

принциповості, ініціативності. Здобувачі освіти нашого закладу 

організовують своє шкільне життя через різноманітні  заходи, що 

проводяться у цікавих сучасних формах.  

             Свято Першого дзвоника у Зірненській ЗОШ І-ІІІ ступенів цього року 

проходило нетрадиційно у вигляді морської подорожі до країни знань. Юнга 

запросив кожен клас на  борт  корабля  під назвою «Зірненська ЗОШ         І-ІІІ 

ступенів». Під час захопливої подорожі були пісні, танцювальний флеш моб, 

фото сесія біля облаштованої святкової фотозони. 

У рамках Тижня безпеки дорожнього руху члени учнівського 

самоврядування провели акцію "Увага! Діти на дорозі",  бесіда "Я-чемний 

пішохід", конкурс малюнку на асфальті "Моя дорога додому", під час якого 

учні першого класу малювали свій будинок, школу, дорогу до школи і 

демонстрували як вони дотримуються правил дорожнього руху 

У кімнаті школяра Зірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів один раз у місяць і 

протягом першого тижня вересня працювала школа лідера. 33 делегати з 5-

11-х  класів  після уроків із задоволенням брали  участь у тренінгах, заняттях 

з тимбілдингу, вивчали структуру учнівського самоврядування закладу 

освіти, опрацьовували статут, вчилися писати протоколи. 

Найактивніші здобувачі освіти мали можливість подати свою кандидатуру на 

посаду голови учнівської ради закладу і одноголосно обрали Грицюк Олесю, 

ученицю 10 класу. 

           Найактивніше члени учнівського самоврядування долучаються до 

проведення спортивних заходів. Так в рамках  Олімпійського тижня було 

проведено загальношкільну зарядку, оздоровчий біг, естафети, веселі старти, 

перерву спортивних танців, рухливі ігри,  підведення підсумків 

Олімпійського тижня з нагородами. 

Свято врожаю у нашому закладі проходить у формі ярмарки. Діти дуже 

полюбляють продавати дари осені і власну випічку. Тому ми знову поєднали 

приємне з корисним: діти принесли овочі, фрукти, квіти, поробки, 

різноманітну випічку для продажу. Здобувачі освіти, батьки, вчителі, жителі 

села мали можливість придбати все, що душа забажає. Ярмарок видався на 



славу. Всі зароблені кошти (9664 грн.) за рішенням  учнівської ради 

Протоколи №2, №4 від 13.09.2019р., 25.10.2019р. спрямували  на закупівлю 

45 подарунків дітям незахищених категорій (згідно соціального паспорта 

закладу)  до дня святого Миколая (2025грн.),  на  оформлення куточка 

учнівського самоврядування, а саме стенди «Кодекс честі», «Правила 

здобувача освіти» та комплектуючі до них (2 000 грн.), придбано тенісного 

стола для гри у настільний теніс на перервах (4000 грн.), лампу у кімнату 

школяра (285 грн.),відремонтовано принтер у кімнаті школяра (500 грн.), 

придбано папір для роботи учнівського самоврядування (200 грн.), решту 654 

грн. вирішили залишити на непередбачені витрати (ремонт ноутбука).  Саме 

завдяки організації ярмарки, розподілу доручень, відповідальності, 

управління самостійно заробленим бюджетом, розподіл коштів діти 

набувають ключових компетентностей, таких як соціальні і громадянські, 

підприємливість, загальнокультурна грамотність. Це і є справжнє 

самоврядування. 

       В районному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

"Сокіл" ("Джура") рій нашого освітнього закладу "Козацький гарт" у складі 

І.Бокеєва, В.Дячука, В.Кожарко, С.Кусіка, С.Ковбара, А.Кондратова, 

О.Грицюк, А.Мотруніч, С.Пилипаки  виборов  І місце  в конкурсі "Впоряд", 

ІІ місце в конкурсі "Козацька смуга перешкод" та загальне ІІІ місце.  

До  дня педагогічного працівника  здобувачі освіти спробували свої 

сили у вчителюванні і довели, що  у нашому закладі   навчається і зростає  

гідна зміна вчителям. Школярі відповідально поставилися до виконання 

обов`язків вчителів та адміністрації закладу, провели перший урок, 

перевірили щоденники всіх здобувачів освіти закладу, привітали ветеранів 

педагогічної праці вдома квітами та підготували святковий концерт для всіх 

працівників освітнього закладу, облаштували фотозону, де із задоволенням 

фотографувалися зі своїми наставниками. 

Святковий концерт до Дня працівника освіти  "Згадай, учителю, 

шкільні свої роки!" був проведений у жартівливій формі, у вигляді уроку, під 

час якого діти нагадали вчителям той час, коли вони теж були школярами. 

Діти перевтілювалися у своїх наставників, давали кумедні відповіді на 

імпровізованих "уроках", а під час "перерв" вітали всіх присутніх піснями, 

танцями, гуморесками, власноруч виготовленими подарунками. 

«Козацькому роду нема переводу». Саме під таким гаслом у 5-х класах 

було проведено свято до Дня захисника України. Ведучі розказали присутнім 

про українських козаків, а команди хлопців позмагалися у спритності та 

кмітливості: хто швидше з`їсть кашу, хто запустить літачка на довшу 

дистанцію, хто швидше одягне військову форму, хто стане  швидшим в 



естафеті. Звичайно, перемогла дружба, всі учасники і вболівальники 

отримали солодкі подарунки. 

Під час загальношкільного етапу  пісенного  конкурсу "Поліська січ" 

прозвучало 22 пісні. Учасники конкурсу (учні 2-11-х класів) вразили членів 

журі ретельною підготовкою, виконанням, підбором пісень і костюмів. Всі 

учасники були відзначені грамотами і подяками. Бойчук Валерія взяла участь 

у районному етапі, де теж гідно представила наш освітній заклад. Виконавці 

взяли участь у вітальному концерті для працівників харчової промисловості 

Зірненського спиртзаводу. 

У роботі з дітьми намагаємося залучати представників різних служб. 

Так 15.10.2019 року відбулася дружня зустріч старшого інспектора з 

ювенальної превенції Березнівського ВП  Сарненського ВП ГУНП в 

Рівненській області Трофимчук Н.В. із здобувачами освіти 5-10-х класів. 

Було проведено профілактично-виховні  бесіди на теми: «Відповідальність 

неповнолітніх за порушення адміністративного та кримінального 

законодавства», «Обов’язки учнів у навчальному закладі та за його межами». 

Що дало змогу більш детальніше познайомити здобувачів освіти із видами 

покарання за реальні правопорушення. 

             Спеціаліст районного центру соціальних служб для сім'ї дітей 

та молоді   Боровець Н.П. провела бесіду із старшокласниками  10-11-х класів 

«Попередження шкідливих звичок-запорука здорового та успішного життя». 

До дня української мови та писемності учні 5-Б класу підготували і 

провели тематичний вечір "Процвітай, прекрасна наша мово!" для учнів 5-8-х 

класів, а старшокласники взяли участь написанні Всеукраїнського диктанту. 

Традиційно осінь у нашому закладі закінчується конкурсом краси і 

талантів "Міс Осінь". Цього року 5 конкурсанток з 5-7-х класів взяли участь. 

Дівчатка дефілювали, представляли себе і свій талант, змагалися в 

інтелектуальних конкурсах, конкурсі глядацьких симпатій. Титул "Міс 

Осінь-2019" здобула учениця 6-Б класу Марчук Марія. 

21 листопада в освітньому закладі відбувся реквієм до Дня вшанування 

жертв Голодомору 1932-33 рр. та Революції Гідності.  Учні розказали про 

історичні події в Україні,  про боротьбу українського народу за свої права, за 

українську державу, за право вибору. Згадувалися події 1932-33 р.р., 

Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2014 року. Також 

здобувачі освіти переглянули документальні фільми цих історичних подій та 

вшанували пам'ять жертв усіх політичних репресій. Закінчився реквієм 

хвилиною мовчання та спільним виконанням державного Гімну України.  

25 листопада в освітньому закладі розпочала свою роботу Всесвітня 

акція "16 днів проти насилля", в рамках якої було проведено 



загальношкільний конкурс плакатів-реклами щодо дружнього спілкування 

для учнів 1-11 класів, переможцями якого стали учні 4-А класу. Члени 

центру захисту прав дитини провели гру "Правове коло" із здобувачами 

освіти 8-10-х кл. Всеукраїнський урок правознавства завершив акцію "16 днів 

проти насилля". Першим уроком в 1-8-х класах нашого освітнього закладу 

було проведено урок правознавства. Для старшокласників 

одинадцятикласники підготували правовий квест, під час якого здобувачі 

освіти  в пошуково-ігровій формі опрацювали права та обов`язки громадян, 

познайомилися з правовою термінологією, перелистали Конституцію 

України та Конвенцію ООН про права дитини.  П`ять команд взяло участь у 

квесті, але найбільшу кількість балів отримала команда 10 класу 

"Прокурори", яка  стала переможцями та отримала солодкі призи. 

              Члени захисту прав дитини провели арт марафон   "Усі діти мають 

право на дружбу" з наймолодшими здобувачами освіти. 

У грудні члени учнівського самоврядування долучилися до проведення 

шкільного етапу ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації "Образотворче мистецтво". 

Кращі роботи були представленні на виставці та відзначені грамотами і 

подяками. 

До Дня Збройних Сил України здобувачі освіти 9-Б класу підготували 

тематичний вечір для старшокласників, куди запросили учасників АТО В. 

Новоселецького, С. Чернижа та Ю.Шнайдера. В.Новоселецький привітав 

присутніх старшокласників зі святом, побажав хлопцям мужності і 

сміливості завжди стати на захист своєї Батьківщини. Організатори заходу 

розказали історію створення українських Збройних Сил, продемонстрували 

відео ролики про сучасні події на Сході нашої держави. 

Святий Миколай іде - Різдво веде. З такими вітальними словами і 

подарунками Миколай завітав до всіх здобувачів освіти Зірненської ЗОШ І - 

ІІІ ступенів. Свято у нашому закладі проходило декілька днів. 18 грудня 

Миколай завітав до здобувачів освіти соціально незахищених категорій, для 

яких учні 3-А класу підготували Новорічну казку "Рукавичка", а Миколай 

подарував подарунки, що придбали члени учнівського самоврядування  за 

кошти, зароблені на ярмарці "Осінній вернісаж". 19 грудня для учнів 1-4-х 

класів у сільському будинку культури  сценарна група 2-10-х класів, 

учасники вокального та хореографічного гуртків представили театралізоване 

дійство "Миколай іде - Різдво веде". Після вистави всі діти отримали солодкі 

подарунки. 20 грудня для здобувачів освіти 5-7-х класів у приміщенні школи 

було проведено Новорічне шоу "Хто зверху", організаторами якого були учні 

7-А класу. Перемогу виборола команда хлопців і отримала в подарунок торт. 



Всі учасники і глядачі теж отримали солодкі подарунки. Цього ж дня  

здобувачі освіти 8-11-х класів взяли участь у Новорічному квесті "Веселі 

пригоди", який підготували дев’ятикласники. Миколай завітав і до них з 

подарунками і солодкою лотереєю.   

         Подарунки для кожного здобувача освіти закладу передала спеціаліст 

РЦ СССДМ  Н.Боровець від меценатів, спонсорів, підприємців с.Зірне. 

          Плідно попрацювала учнівська рада закладу. У районному конкурсі 

реклами своєї творчої команди "Неформат" відео голови учнівського 

самоврядування Зірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Олесі Грицюк набрало 

максимальну кількість балів. Олеся пройшла у ІІ очний етап конкурсу і 

виборола ІІІ місце серед лідерів району.  

              Шкільне життя здобувачів освіти нашого освітнього закладу 

організовується через сучасні інтерактивні заходи, що базуються на 

українських традиціях та пронизані патріотичним духом. ІІ семестр 

традиційно розпочався з фестивалю "Вифлиємська зірка", що проходив у два 

етапи: для учнів 1-4-х та 5-11 класів. Приємно візначити, що майже всі класні 

колективи взяли участь у фестивалі, звучали різноманітні колядки, щедрівки, 

віншування  з Різдвяними святами. Активно долучилися до колядування  і 

вчителі, які відкрили фестиваль колядкою "Добрий вечір, тобі",     а  колядка 

"Нова радість стала" у виконнані усіх учасників освітнього процесу 

прозвучала   на весь заклад і завершила фестиваль у піднесеному настрої.  

Колоритна фотозона біля Різдвяної ялинки, ангеликів, українських  хусток та  

вишитих рушників зібрала велику кількість любителів селфі та поціновувачів 

фото в українській світлиці. Такі заходи навчають шанувати і примножувати 

українські традиції! 

            До Дня Соборності України здобувачі освіти 5-7-х класів взяли участь 

в історичному квесті "Україна-єдина країна", під час якого пригадали 

сторінки історії нашої держави, поміркували про визначні дати і події. 

Найбільшу кількість балів набрала команда 6-Б класу.   По закінченню  

квесту діти утворили живий ланцюг у знак єдності України. 

29 січня - День вшанування пам`яті героїв Крут. Для здобувачів освіти 7-11 

класів було проведено лінійку пам`яті, під час якої  ведучі розкали про бій 

під Крутами, продемонстрували відео ролик про події, що відбувалися у січні 

1918 року, вшанували пам`ять героїв хвилиною мовчання та всі разом як 

крутівець гімназист Г. Пипський заспівали "Ще не вмерла України".  

 Дбають наші учні і про своє здоров’я. Кожної перерви проводять змагання з 

настільного тенісу та волейболу. Так, команда хлопців виборола ІІ місце, а 

команда дівчат – І місце у районних змаганнях з волейболу.  



У лютому відбулася цікава зустріч, адже до нашого закладу прибули  

працівники підпорядкованих підрозділів Головного управління ДСНС 

України у Рівненській області, які провели навчання з пожежної безпеки для 

всіх учасників освітнього процесу, надали рекомендації дітям щодо дій у 

випадку пожежі, продемонстрували обладнання пожежного автомобіля, що 

використовується при пожежно-рятувальних роботах, а також із 

задоволенням взяли участь у дитячій фотосесії. 

       Напередодні жіночого свята члени учнівського самоврядування і члени 

гуртка «Юні квітникарі» Зірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів посадили понад 200 

кімнатних рослин. З цими власноруч посадженими квітами діти вийшли на 

вулиці нашого мальовничого села Зірне, де привітали  всіх перехожих жінок 

з прийдешнім святом 8 Березня, а  чоловікам запропонували придбати 

кімнатні рослини для своїх найдорожчих жіночок, зробивши благодійний 

внесок у скриньку для підтримки дівчат, жінок воїнів ЗСУ та вчителів, які 

працюють у прифронтовій зоні. Таким чином члени учнівського 

самоврядування нашого закладу освіти поєднали приємне з корисним: 

привітали місцевих жінок і одночасно взяли участь у благодійному фестивалі 

"Жінка. Мати. Берегиня" (зібрали 470 грн. для привітання жінок, які 

перебувають у прифронтовій зоні на Сході нашої країни).  

               Кошти перераховані на рахунок благодійного фонду "Діти-наше 

майбутнє!". За підсумками фонду діти  66 закладів освіти України зібрали 

майже 100 000 грн. для привітання дівчат  та жінок воїнів ЗСУ, які 

перебувають на території проведення ООС (Операції Об’єднаних Сил) та 

вчителів, які продовжують працювати у прифронтовій зоні, створення в їх 

серцях відчуття теплоти, значущості та підтримки. Фестиваль був 

проведений з метою розвивати організаторські здібності, творчість, 

креативність у проведенні благодійних заходів, які сприяють збору коштів 

для доброчинності, а також розвитку патріотизму, гуманного ставлення один 

до одного, до проблем суспільства та небайдужості до долі України серед 

школярів, педагогів, батьків. Приємно, що і наш заклад освіти долучився до 

цієї  доброї справи.  

         Під час карантину через корона вірус члени учнівського 

самоврядування активно працювали на відстані: обговорювали цікаві ідеї для 

майбутніх проєктів, підбирали корисні онлайн ігри, взяли участь у заочному 

екологічному конкурсі, що ініціювала організація Kernel для школярів 

України. Також учнівські лідери поширювали інформацію серед інших 

школярів про цікаві заочні спортивні змагання, організовані «Спорт для всіх  

Рівненщині»  та конкурси малюнків. Зокрема, діти взяли участь у конкурсі 



малюнків «За нашу свободу». Проведення конкурсу мало на меті виховання 

патріотів, активних громадян правової, демократичної держави, надання 

моральної підтримки воїнам ООС, виховання любові до рідного краю, 

виявлення, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей. 

Сюжети малюнків різноманітні, яскраві та різнобарвні, і в кожному - 

частинка щирої дитячої душі. Найактивнішими  учасниками стали учні 7-А 

класу.  

            Закінчився навчальний рік  приємними відео сюрпризами  для всіх 

учасників освітнього процесу на Останній дзвінок і для випускників до 

вручення свідоцтв про отримання повної загальної середньої освіти, адже 

цього року дистанційний незвичайний випускний.     

 


