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Газета учнівської  молоді  НВК № 12  

      

 В рамках реалізації Всеукраїнської програми освіти для 

демократичного громадянства «Демократична школа» 29-30 березня 2016 

року в НВК№12 відбулися зустрічі тренерів програми Світлани 

Присяжнюк і Анатолія Ковтонюка із колективом навчального закладу  та з 

ініціативними групами.                                            

 

 7-8 квітня в НВК №12 було проведено майстер-клас «Великодня 

писанка власноруч!» майстринею з Києва Токарською Олесею 

Юріївною.  Приємна й розвиваюча цікавинка для усіх, хто захоплюється 

виробами ручної роботи! До майстер класу були залучені всі бажаючі 

учні 3-6 класів.  

 

 У рамках проекту «Школа Енерії», який реалізується Асоціацією 

«Енергоефективні міста України» за підтримки проекту «Створення 

енергетичних агентств в Україні», що впроваджується компанією 

«Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ» за 

дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, 

будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини. 12.04.2016 

навчально-виховний комплекс №12 м.Рівного вдруге відвідав технічний експерт зі Львова 

Гутник М.Б.  

 

 Учениця Рівненського Навчально-виховного комплексу №12, 

член Шкільного Європейського клубу «Пліч-о-пліч з Європою» 

Степаненко Валерія стала переможницею Всеукраїнського конкурсу есе 

«Я – європеєць». Нагородження відбулось днями в Посольстві Литовської Республіки в 

Україні (місто Київ).  Степаненко Валерія посіла ІІ почесне місце.  

  “Демократична школа” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо!!! 

 

  Великодня писанка власноруч! 

  “Школа Енергії” 

  Пліч-о-пліч з Європою 

    17 квітня 2016 року дівчатка 7-Б та 7-Г класів НВК№12 представляли честь нашої 

школи на Всеукраїнських змаганнях  танцювальних колективів“ Dance Puzzle”   у місті 

Тернополі. 

 Учениці 7-Г класу посіли 1 місце серед танцювальних колективів своєї вікової ка-

тегорії  у групі “ Hip-Hop + StreetDanceRevue “!!! Вітаємо наших ПЕРЕМОЖЦІВ!!! 

 19 квітня 2016 року на стадіоні «Авангард» відбулися змагання з легкої атлетики 

серед збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів. До складу команди НВК 

№12 увійшли такі учні: Грицюта В. (9-А), Ісаєнко А. (9-А), Юхимчук А. (9-А), Проціке-

вич О. (9-Г), Герус Д. (9-В), Кузіна Д. (8-В), Бучак Н. (8-В), Самолюк М. (8-Б), Станко К. 

(8-Б), Полоненко М. (8-А), Ковенько Л. (8-Г), Скічко Н. (8-В), Кадубець К. (8-В), Бик В. 

(9-В), Гроголь Т. (9-В), Шмигельський О. (8-Г). 

 Наші атлети,  в результаті напруженої боротьби і конкуренції вибороли ІІ загаль-

нокомандне місце. 

“ Dance Puzzle”    
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Кореспонденти: Мосійчук Вероніка, Стрілець Уляна, 

Сачук Ольга, Бяла Надія, Менько Дарина, Іванюк Ма-

ріанна. 

Рецензент: Лагодюк В.Ю., Бугайчук О.О.                   

За точність викладених фактів відповідає автор. 

“Дайджест” - шкільна неполітична  газета учнівської молоді Рів-

ненського НВК №12 Рівненської міської ради. Заснована у вересні 

2002 року. Періодичність - щомісяця.                                                       

 Редактор газети “Дайджест” - Бугайчук  О.О.  

     28 квітня 2016 року у актовій залі НВК №12 було проведено виховний захід 

«Великодні        писанки Захисникам». Учасниками свята були учні 1-Ж (класний 

керівник Тимчук О.С.) та 1-Е (класний керівник Гаврилюк В.В.) класів. Гостями 

свята стали бійці колись полку «АЗОВ», нині члени громадської організації 

«Цивільний корпус АЗОВ».  

 

 

28 квітня в нашому місті, на майдані Незалежності, в рамках благодійної акції 

«Максе, живи!»  відбувся благодійний ярмарок, до якого долучились  учні, вчителі та 

батьки НВК №12.   

 

  29 квітня 2016 року в НВК №12 було проведено День цивільного захисту із 

залученням співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій Рівненщини за 

участю десяти правоохоронних та аварійно-рятувальних служб області в рамках 

Тижня безпеки дитини (25 – 29 квітня 2016 р.). 

Метою заходу було навчити дітей правил безпечної поведінки під час надзви-

чайних ситуацій.  

 

 

04.05. 2016р. в актовій залі НВК №12 відбулись загальношкільні лінійки.  Було розгля-

нуто план проведення днів учнівського самоврядування.   

 

 

      Гуртківці “Історичного краєзнавства” 25 квітня побували в  Липенськму Свято-

Успенському чоловічому монастирі, розташованому поряд з природним джерелом. 

 

 

 

Стало доброю традицією в НВК№12 закінчувати навчальний рік великим святом 

– святом всієї шкільної родини "Сходинки до Олімпу". Це свято вшанування 

переможців, свято її Величності Науки, свято таланту, на якому відзначаємо най-

кращих учнів і вчителів, які гідно представили нашу школу, місто, область та 

Україну на предметних олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких ро-

біт учнів-членів Малої академії наук, спортивних змаганнях, творчих фестивалях 

та конкурсах.  

                                                                

Детальніше про всі новини читаєте на сайті школи:   

                                                                                                                     http://www.nvk12.rv.ua/ 

«Великодні   писанки Захисникам»  

Загальношкільні лінійки 

«Максе, живи!»   

День цивільного захисту  

Подорож "Рівне-Липки-Рівне" 

“Сходинки до Олімпу” 


