Презентація роботи шкільного самоврядування спеціалізованої
школи №52, м. Києва (2011 рік)
Добрий день, я Дарья Ильманенко,
президент Ради шкільного
самоврядування «Юнітім».
Шкільна Рада працює під гаслом:
«Цілеспрямованість, самостійність,
відповідальність.» В шкільному
середовищі завжди існує потреба в
самостійній діяльності, в
самоорганізації.
Ось тому учні нашої школи беруть
активну участь у навчальному,
виховному та позакласному житті
школи. Лідери шкільного
самоврядування разом з моїми
міністрами працюють в галузях науки,
культури та спорту. Займаються
плануванням виховної роботи, господарськими справами,
організацією чергувань по кабінетах, школі, контролем
зовнішнього вигляду учнів; проведенням концертів та плануванням
дозвілля. Наш шкільний прес-центр займається випуском газети
«Шкільний вісник» та відповідає за своєчасне наповнення цікавою
інформацією шкільного сайту школи, який я хочу вам зараз і
представити разом з педагогом-організатором нашої школи
Савченко Ярославною Вікторівною.
На базі шкільного
мультимедійного
центру 3 роки тому
було розроблено
шкільний щоденник .
На титульній сторінці
якого красується рідна
наша школа! Ви
сьогодні мали змогу
побачити сучасний

вигляд школи, а я хочу показати хронікальні кадри 1964 року, де ви
побачите перший набір учнів до нашої альма-матер! Увага на
екран!
Взагалі дуже багато корисної інформації можна побачити на сайті.
Але не тільки на шкільному сайті можна знайти корисну
інформацію. У великій павутині інтернету діти активно
спілкуються на сайті ВКОНТАКТЕ. Вже декілька років існує на
всім відомому сайті ВКОНТАКТЕ наша група «Самоврядування
школи № 52 ЮНІТІМ». Всі гарячі новини своєчасно з’являються на
сайті, де кожен бажаючий може переглянути їх та прокоментувати.
(Презентація сторінки групи ВКОНТАКТІ)
Робота нашої шкільної
Ради базується на
базових трьох китах –
взаємовідносинах між
батьками, учнями та
вчителями.
Адміністрація школи
та наші куратори
завжди тримають руку
на пульсі шкільного
життя. До вашої уваги
відео-ролик за участю
педагога-організатора нашої школи Савченко Ярославни
Вікторівни.

Також учнівське самоврядування нашої школи активно підтримує
міжнародні зв’язки з учнями 46 школи міста Рига. Прибалтійські
друзі нещодавно завітали до нас у гості і ми мали можливість
більше поспілкуватися з гостями.

Результатом діяльності учнівського
парламенту став процес
демократизації шкільного життя,
створення позитивної, доброзичливої
атмосфери в школі, якій сприяють
директор школи Шевченко В. М.,
заступник директора з ВР Лагода І. М.,
педагог-організатор Савченко Я.В.,
вчитель історії й права Пахтунов О. С.,
бібліотекар Яблонська Л. В. Слово
надається директору Шевченку
Валерію Михайловичу.
Дякую всім за увагу.

