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Зліт лідерів учнівського самоврядування
Ми молоді, ми енергійні і здорові
Ми із девізом по життю ідем
Творіть, живіть, дивіться на життя з любов’ю
Цініть його, бо в нас воно одне.
Учнівське самоврядування – нелегка і водночас цікава справа. Саме вона дає
змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і, разом з тим, зрозуміти,
наскільки це важливо вміти організовувати роботу, брати на себе відповідальність,
приймати рішення.
7 травня 2015року в приміщенні Гощанського районного центру дітей, юнацтва
та молоді відбувся районний зліт лідерів учнівського самоврядування Гощанського
району. Делегати від учнівських колективів навчальних закладів освіти прибули на
зліт, щоб підвести підсумки своєї діяльності за 2014-2015 навчальний рік, визначити
завдання на 2015-2016 та обрати нового голову Гощанської районної ради
старшокласників «Стріла».

Зі словом до учасників зльоту звернувся методист комунальної установи
«Гощанський районний методичний кабінет» Василь Сорочук, який привітав
учасників, дав оцінку діяльності районної учнівської організації; нагородивши
кращих лідерів учнівського самоврядування району Подяками відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації, зокрема, Озарчук Анастасію, ученицю 11
класу Малятинського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», голову районної ради
старшокласників; Сульжука Андрія, учня 10 класу Гощанської районної гімназії,
голову центру з питань науки та освіти «Розумники»; Ющук Надію, ученицю 9
класу Воскодавського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», голову центру з питань роботи з
дітьми молодшого віку та партнерства «Паросток»; Давидюк Юлію, ученицю 11
класу КЗ «Бугринський НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.-АТЛ», члена центру з питань
волонтерства та захисту прав дитини «Милосердя»; Шинкар Христину, ученицю 9
класу Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст., голову центру з питань культури, дозвілля та
здорового способу життя «Вибір»; Сидорчук Таїсію, ученицю 9 класу Іллінського
НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», члена центру з питань культури, дозвілля та здорового
способу життя «Вибір»; Степанчука Назара, учня 7 класу Мнишин
ст.», члена центру з питань культури, дозвілля та здорового
способу життя «Пізнай себе».
Ним було акцентовано увагу на тому, що актив учнівського самоврядування
навчальних закладів району та безпосередньо районна рада старшокласників
«Стріла» повинні долучитися до профілактичної роботи з правопорушниками з
метою попередження насильства, жорстокості, наркоманії та інших негативних
проявів у молодіжному середовищі.
Виступаючий також побажав учнівському самоврядуванні бути активними,
ініціативними, проявляти доброту і милосердя, відроджувати духовність, народні
звичаї, традиції, вивчати та шанувати історію рідного краю, України, любити
Батьківщину. Саме в школі у них є шанс зрозуміти: хто вони і яке їх місце у житті
держави, подіях, які відбуваються сьогодні.
Із звітом-презентацією про роботу Гощанської районної ради старшокласників
«Стріла» за 2014-2015 навчальний рік виступила Анастасія Озарчук, голова
районної ради старшокласників «Стріла». Вона відзначила кращі учнівські
колективи району щодо організації змістовної роботи, активної участі їх в обласних
та районних проектах, у вирішенні проблем школи, села.
Ключовим моментом зльоту стали звіти центрів районної ради старшокласників
«Стріла» про виконану роботу за звітний період.
Надзвичайно оригінальними були виступи у формі агітбригади - центру з питань
культури, дозвілля та здорового способу життя (Гощанська, Синівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Горбаківській НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Мнишинський, Андрусіївський,
Липківський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Красносільська ЗОШ І-ІІ ст., Федорівська
ЗОШ І-ІІ ст. – координатор Карпець Людмила Василівна, педагог-організатор
Горбаківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.»), центру з питань по роботі з дітьми
молодшого віку та партнерства (Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст. Воскодавський,
Малинівський, Малятинський, Садівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Річицький,
Дроздівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», - координатор Ющук Світлана Іванівна,
педагог-організатор Воскодавського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.»; презентацій -

центру з питань культури, дозвілля та здорового способу життя (Бабинська ЗОШ ІІІІ ст., Дмитрівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», Рясницький, Томахівський НВК
«ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Дорогобузька ЗОШ І-ІІ ст. координатор - Віталія Сергіївна
Гавриш, педагог-організатор Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.; центру
- ст., Жаврівський, Майківський
НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», - координатор - Устимець Наталія Юріївна, педагогорганізатор Гощанської районної гімназії); центру з питань волонтерства та захисту
прав дитини (КЗ «Бугринський НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІст-АТЛ», Посягвівська ЗОШ ІІІІ ст., Вільгірський, Іллінський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.», М’тинська ЗОШ І-ІІ ст., координатор - Ампілогова Валентина Юріївна педагог-організатор КЗ
«Бугринський НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІст-АТЛ»).
У звітах учні продемонстрували свої успіхи в реалізації проектів, КТС, занять
школи «Лідер», акцентували увагу лідерів учнівського самоврядування на
необхідності стати партнерами і помічниками педагогічного колективу, дирекції
навчальних закладів в організації позакласної роботи у кожному учнівському
колективі. За педагогічного сприяння координатора Гощанської районної ради
старшокласників «Стріла» Наталії Тивонюк, методиста Гощанського районного
центру дітей, юнацтва та молоді, було організовано вибори голови та активу
районної ради старшокласників «Стріла». На альтернативній основі переважною
більшістю голосів головою районної ради старшокласників «Стріла» було обрано
Шинкар Христину, ученицю 9 класу Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст., заступником - Кліща
Валентина, учня 8 класу «Бугринського НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.-АТЛ».
На зльоті також були внесені зміни до Статуту районної ради старшокласників
«Стріла», якими передбачено створення п’яти центрів.

Молодість кордонів не має! Нас об’єднає мир!
Я дякую лідерів кожному слову,
Я дякую тим, хто зі мною прожив,
Хто дав мені в місті жадану свободу,
З ким Нашу історію разом творив.
І я пам'ятатиму завжди, роками
Недоспані ночі, холодні кімнати,
В яких ми лишалися разом із вами,
Щоб диханням власним їх зігрівати.
І я пам'ятатиму вас вечорами,
Черкаський качаючий реп запальний.
Ці спогади нас не покинуть з роками
Усіх, хто приїхав сюди.
І я пам'ятаю, і я не забуду,
Щоб з вами зустрітися знову колись.
Тому я на осінь молитися буду.
Як Господу-Богу ніхто не моливсь

(Делегація від Рівненської області
на Всеукраїнському зльоті лідерів
учнівського самоврядування 2015 р.)

Наш час потребує лідерів нового покоління. Людей компетентних,
відповідальних, здатних мислити неординарно. Ось чому необхідні пошук і
підтримка учнівської молоді, чиї особисті переконання спрямовані на активну
участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює
себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності
заради інших. Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні –
важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень,
що відбуваються у нашому суспільстві.
23-25 березня в м. Києві відбувся черговий Всеукраїнський зліт лідерів
учнівського самоврядування. До столиці прибули гості з усіх областей нашої
держави. Еколого-натуралістичний центр, в якому жили ми, зустрів нас теплою та
сонячною погодою.
У ході зльоту відбулися довгоочікувані зустрічі давно знайомих лідерів та
безліч нових знайомств. Ми переглянули презентаційні роботи органів учнівського
самоврядування з питань реалізації проектів Учнівської Ліги України. Київська
міська рада старшокласників підготувала нам захоплюючий квест під назвою

«Волонтерство в дії». Обговорили ескізи символіки Учнівської Ліги України, до
якої тепер входить кожен із нас.
Цікавою була також пішохідна екскурсія містом, яка завершилась відвіданням
Національного музею «Меморіал пам’яті жертвам голодомору в Україні”. У
Київському палаці дітей та юнацтва відбувся «вільний мікрофон», де кожен
бажаючий міг висловити свою думку з питань волонтерства. Декілька хвилин було
відведено на спілкування з представниками недержавних волонтерських
організацій.
Багато нових знань та вмінь додали нам проведені тренінги, а саме: «Я і вміння
долати конфлікти», «Позитивна самооцінка», «Планування творчих справ», «Моє
майбутнє доросле життя» та «Як планувати свої мрії», які можна провести для своїх
учнівських колективів в кожному куточку України.
Ввечері ми збирались на творчі зустрічі та влаштовували вечірки, де кожен міг
щось заспівати, затанцювати, чи показати будь-який інший свій талант.
Такі зустрічі залишили багато приємних вражень. Кожен із нас зрозумів, що не
важливо з якої ми області – але ми єдині. Разом - ми сила, яка має змогу, а головне
велике бажання, щось змінити у сучасному суспільстві, котре так потребує
допомоги.
Наш український учнівський колектив сильний і організований, з чіткою
системою самоврядування й відповідальності перед суспільством за своє навчання
та свої вчинки.
Хочеться побажати підростаючим поколінням брати активну участь в
учнівському самоврядуванні. Це безмежний досвід, який дуже пригодиться нам у
подальшому дорослому житті!
«Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхів виконання рішень!»
Озарчук
Анастасія,
учениця
11
класу
Малятинського НВК, голова Гощанської районної
ради старшокласників «Стріла», заступник голови
обласної ради старшокласників Рівненщини
«Імпульс».

Розкажу тобі про Україну
03.04.2015
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«Розкажу тобі про Україну».
Діти з цікавістю дивились відео
та презентації, які ми для них підібрали, активно брали участь в діалозі,
старанно виконували завдання.
Дивлячись у їх оченята, розумієш - в України є світле майбутнє!

Ковальчук Дмитро,
голова комісії «Дозвілля»
Бабинської ЗОШ I-III ст.

Борщ по - бугринськи
Як кажуть війна війною, а обід за розкладом. Проте наші хлопці, які
перебувають на сході України, не мають можливості повноцінно харчуватися.
Через це з'являються хвороби та безсилля.
З метою організації допомоги у покращенні харчування воїнів АТО
Бугринський сільський голова Сергій Пилипчук і громада села спільно з ГО
«Волонтерський рух Спільно – Гоща» організували виробництво сухих
напівфабрикатів, назвавши їх «Борщ по-бугринськи» та «Грибна юшка з Бугрина».
Робоче
приміщення
забезпечили
депутат
обласної ради Олексій
Кособутський
та
Олександр
Браташ.
Обладнали
його
всім
необхідним
інвентарем
безробітні,
які
перебувають на обліку
Центру зайнятості.
Селяни
щедро
допомагають потрібними
продуктами.
Допомогу
надають і люди з Гощі:
Микола Марчук передав 2 мішки висушених грибів та Юрій Васильчук – капусту.
Електросушки надали мешканці сільської ради, а також громада району.
Вакууматор для пакування пакетів узяли для користування у волонтерів із
Корецького району.
Міні – цех, якому громада дала назву «Патріотичний офіс», уже другий
місяць працює у 2 зміни: вранці та ввечері. У ньому є прапор України, який
надихає працювати якомога швидше та якісніше. Ведуть зошит, де записують
кількість переробленої продукції
за зміну, графік черговості та
прізвище старшого зміни. У
вільний від роботи час тут
активно працюють працівники
клубних
установ,
зокрема,
Олександра
Пилипчук
та
Катерина Стасюк, працівники
сільради,
педагогічний
та
учнівський
колективи
Бугринського НВК. Допомагають
також мешканці села, які хочуть
підтримати солдатів.
З початку роботи цеху
перероблено велику кількість сирих продуктів: капусти – 95 кг, червоного буряка

– 34 кг, цибулі – 34 кг, моркви – 45 кг, часнику – 8 кг, квасолі (вареної) – 25 кг та
картоплі – 180 кг. Уже пофасовано 25 пакетів борщу та 25– юшки. Першу партію
передадуть уже наступного тижня. На цьому робота не закінчується. Планується
виготовити якомога більше сухих напівфабрикатів та передати їх на Схід.
Організатори, зокрема,
сільський голова, щиро
вдячні
людям,
які
відгукнулися та надають
продукти,
а
також
допомагають
їх
преробляти.

Давидюк Юлія,
учениця 11-А класу
член гуртка «Юнпрес»,
член учнівського самоврядування
Бугринського НВК.

Наближається Великдень!!!
Наближається Великдень – одне з найбільших і найшановніших
християнських свят. Кожна сім’я Христове Воскресіння відзначатиме в
родинному колі. Напередодні пасхальних свят стартувала акція «Пасхальний
кошик для бійця». Всі, хто мав бажання подарувати героям свято, могли
приносити великодні яйця, паски, солодощі та інші продукти харчування, дитячі
малюнки, вироби, зроблені власноруч, листівки тощо в один із пунктів збору.
Члени нашого центру долучилися до проведення цієї акції. Кожен зміг
почастувати воїна смачним подарунком. Зібрані продукти, речі та малюнки ми
передали до громадської організації «Волонтерський рух. Спільно - Гоща».
Нехай Христос, який воскрес із мертвих, принесе мир на українську землю!

Юсенко Аліна,
учениця Бабинської ЗОШ I-III ст.
«комісія милосердя»

Новини з центрів
Школа лідерів
У четвер 02.04.2015 р.
відбулась
зустріч
шкільних
органів
учнівського
самоврядування
у
центрі
районної ради старшокласників
на базі Бабинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів,
який
проводила
педагог - організатор, психолог
Гавриш В.С. Захід проходив у
тренінговій формі під назвою
«Школа лідерів» (14 учасників).
У ньому взяли участь голови
учнівських рад та педагоги організатори сусідніх шкіл, а
також учні Бабинської школи,
які входять до учнівської ради.
На початку тренінгу були запропоновані вправи на знайомство та активізацію
учасників, а також використовувались вправи на формування лідерських навичок,
міні-лекція на дану тему, демонстрація ефективності кооперації, можливість
побачити і оцінити роль лідера в команді. Учасники заходу були дуже активними.
У процесі роботи панувала дружня атмосфера, де кожен мав можливість
висловитись та бути почутим іншими.
Діти ділились досвідом та охоче розповідали про свої шкільні успіхи, проекти,
фестивалі, концерти, акції… Колективно обговорили все, що вдалося втілити в
життя і те, що плануємо на наступний навчальний рік.

Ковальчук Анна
заступник голови учнівської ради Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Культурний вісник
Молодь обирає здоров’я
24-25 березня 2015 року було проведено районний фестиваль–конкурс
"Молодь обирає здоров’я", в якому взяли участь учні нашої школи а саме: Білоус
Олександра, Кравчук Катерина, Макаренко Ірина, Білоус Світлана, Юрчук Юрій,
Дембіцький Єгор, Їхало Варвара.
Школярі представляли власні літературно-музично-спортивні міні-композиції.
Більшість виступів відзначилися оригінальністю, високою художньою культурою,
дотепністю, почуттям гумору, вокалом, хореографією. Ми здобули 2 місце в
районі.

Мамчур Аліна,
голова комісії «На сторожі порядку»
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