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ЦЕНТР ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ 

«ОРІОН» 
Представниками центру є Судді. 

Судді є правниками в кожному учнівському колективі гімназії, знавцями         
основних правових актів, що визначають гімназійне життя, консультантами        
і першими захисниками прав учнів. 
- Законотворча діяльність центру (розробка законів): 
а) про побутову культуру; 
б) про прогули і спізнення; 
в) про захист честі і гідності учнів гімназії, вчителів, працівників гімназії; 
г) про права і обов’язки учнів гімназії; 
д) про шкільну та парадну форму згідно статуту гімнзії. 
- Розгляд будь-яких заяв щодо порушення прав учнів чи невиконання окремими          

учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків; 
- Розгляд різних конфліктних ситуацій та випадків правопорушень серед учнів          
гімназії; 
-  Відзначення державних свят  України.  
 

 
ЦЕНТР СУСПІЛЬНО-КОРИСНОЇ ПРАЦІ 

«КРАЯНИ» 
Визначає громадські доручення для учнів класу, постійні та тимчасові доручення 
в учнівській культурно-освітній організації. 
- Організовує заходи, які виховують свідоме ставлення до виконання        
громадських доручень, свідомої дисципліни, бережливе ставлення до державного        
і власного майна та готовність жити і діяти за принципами гуманізму, милосердя,            
людяності. 
- Розробляє положення, інструкції, стежить за їх виконанням. 
- Розробляє критерії оцінки для рейдів-перевірок. 
- Здійснює нагляд за збереженням шкільного майна (організовує рейди-перевірки,         
змагання між класами по збереженню шкільного майна). 
- Організація днів здоров’я і чистоти (санітарних днів). 
- Створює трудові загони по благоустрою території гімназії. 
- Організовує акцію «Затишок» в класних кімнатах. 
- Призначає відповідальних за дотримання дисципліни і порядку в класних          
кімнатах. 
- Проводить рейди-перевірки роботи чергових по класах, гімназії, по їдальні,          
контролює їхню роботу. 
- Здійснює контроль за виконанням учнями режиму та розпорядку дня,         
проводить облік спізнень на уроки, випускає листівки – «блискавки» за          
результатами рейдів; 
- Контролює дотримання вимог щодо шкільної форми, проводить        
рейди-перевірки. 
- Виявляє милосерддя до хворих і людей похилого віку, організовує допомогу та            
проводить заходи до Міжнародного дня людей похилого віку, дня інвалідів;          



Міжнародного дня захисту дітей; організовує зустрічі з ветеранами, учасниками         
бойових дій. 
- Проводить волонтерську роботу та акції милосердя. 
- Дбає про розвиток джерел фінансування, залучає спонсорські кошти. 
- Веде необхідну документацію. 
- Суворо стежить за витратами грошових надходжень. 
- Співпрацює з  бібліотекою. 

ЦЕНТР МОЛОДІЖНОГО ДОЗВІЛЛЯ 
«ЛІРА» 

- Сприяє розвитку мистецтва слова та дії, музики та співу ; 
- Організовує роботу в кімнаті школяра( ігротеки, виставки (індивідуальні та         
колективні), конкурси, дозвілля на перервах);  
- Готує, проводить, організовує обговорення гімназійних і класних вечорів,        
свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами доручення по          
підготовці та проведенні цих заходів; 
- Забезпечує реалізацію програм дозвілля, проведення вечорів відпочинку в -         
Допомагає педагогу-організатору в проведенні вечорів, традиційних      
загальногімназійних свят. 
- Співпрацює з туристично- екологічним центром «Гарт», співпраця з центром         

науки і творчого розвитку « Простір» організовує проведення інтелектуальних         
змагань, спортивних свят. 

- Організовує змістовне дозвілля   школярів в позаурочний час. 
- Організовує на належному рівні традиційні гімназійні свята та свята         

народного календаря. 
-  Співпрацює з вокальним гуртком  «Лілея» та танцювальним ансамблем 

 « Сузір’я». 
 

ЦЕНТР НАУКИ І ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ 
«ПРОСТІР» 

- Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально         
- пізнавальній діяльності гімназії. 

- Організовує конкурси ерудитів, Веде дискусії, проводить інтелектуальні ігри з         
метою виявлення обдарованих дітей та закріплення програмного матеріалу з         
різних предметів. 

- Допомагає вчителям у підготовці та проведенні предметних тижнів,        
вечорів, конкурсів. 
- Організовує конкурс між учнівськими колективами 5-11 класів за звання         
«Зразковий клас». 
- Організовує змістовний відпочинок в позаурочний час, розвиває творчі        
здібності гімназистів шляхом залучення учнів до занять в гуртках, клубах,          
секціях, студіях: 
а) виховує естетичні смаки учнів у мистецькій студії на заняттях гуртків «Юний            
художник» та «Декоративно-прикладне мистецтво»; 
б) розвиває вокальні здібності в естрадно-музичній студії та мистецькому класі          
естрадного співу та вокальному гуртку  « Лілея». 



в) сприяє розвитку мистецтва танцю у танцювальному гуртку « Сузір’я»          
поетичних та літературних здібностей у літературному гуртку «Літературна        
творчість». 
- Веде історію класу, гімназії; оформляє архів гімназії. 
- Співпрацює з секцією «Історичне краєзнавство» та « Юний екскурсовод»,         
веде літопис  в оригінальній формі в музеї історії гімназії. 

 
 

ІНОФОРМАЦІЙНО- ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОГЛЯД» 
- Здійснює пошукову роботу щодо відзначення пам’ятних та календарних дат,          
висвітлює її через онлайн-газету  «Гімназист». 
- Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в гімназії;           

випускає газету, фотогазету, рекламні оголошення. 
- Забезпечує розвиток творчих здібностей учасників гуртка «Газета «Гімназист». 
- Бере безпосередню участь у видавництві газети «Гімназист», класних газет;         

контролює роботу центрів по оформленню «Куточків гімназиста» в класних         
кімнатах. 

- Готує дописи в місцеву прессу. 
- Організовує репортажі для радіо та телебачення. 
- Проводить соціологічні дослідження, виває пропозиції та запити учнів та         

інших учасників навчально-виховного процесу гімназії. 
- Бере участь у міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах журналістики та         

екологічної преси.  
 

ТУРИСТИЧНО – ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 
« ГАРТ » 

 
- Популяризує здоровий спосіб життя, пропагує антиалкогольну,      
антитютюнову, антинаркотичну програми;  
- Забезпечує участь у міських конкурсах агітбригад.  
- Проектує систему екологічних заходів по формуванню ціннісного ставлення        
особистості до природи : проводить акції «Посади дерево», «Парки - легені           
міста», «Зелений  паросток майбутнього», «Парад квітів біля школи» та ін. 
- Спільно з ценртом дозвілля «Ліра» організовує проведення змагань,        

спортивних свят. 
- Організовує туристичні походи, екскурсії, подорожі, співпрацює з       

туристичним бюро міста. 
- Організовує роботу в спортивних гуртках «Джура», «Пласт », « Сила та           

спритність», забезпечує участь у міських змаганнях, турнірах, спартакіадах. 
 

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ДИПЛОМАТІЇ 
«ГЛОБУС»  

 
- Забезпечує участь гімназистів у проекті «гімназія –Асоційована школа          

ЮНЕСКО»  



- Організовує роботу та вивчає культурну спадщину країн Європи через заняття           
в  Євроклубі  «Глобус», відзначає « День Європи». 
-   Організовує міжшкільні розважальні та інтелектуальні заходи . 
-  Налагоджує зв’язки з навчальними закладами міста. 
- Співпраця з міською радою старшокласників «Ватра » . 
- Налагоджує зв’язки з гімназіями та іншими навчальними закладами України,          
що є асоційованими школами ЮНЕСКО. 
- Налагоджує Міжнародні зв’язки, залучає учнів до міжнародних проектів         
молодіжного спілкування з школами та ліцеями  республіки Польща. 
- Допомагає в оформленні матеріалів – звітів гімназії, як учасника Асоційованих           
шкіл ЮНЕСКО. 
 

 


