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   Школа — дім, де проходить ваше дитинство і юність. Якою вона буде? Все залежить від вас, тому що 

ви у своїй школі господарі. Треба бути активними, відповідальними, бережливими, охайними, 

старанними. І ще багато гарних якостей слід набути, щоб стати справжніми господарями у своїй школі. 

Успіхів вам!                                                                                                                  Волошина Вікторія                                                                                                                                                                                               

Газета учнівської  молоді  НВК № 12 

Учнівське самоврядування 

     Щороку 21 вересня в усьому світі відзначається Міжнародний день миру, який був проголошений 

Генеральною Асамблеєю ООН.                                                                                                                              

Мир…  Здається таке коротке слово, але скільки всього воно означає. Ми й не могли уявити, наскільки 

важливим є мир, поки до нас не прийшла війна. Ця жахлива  лиходійка вже принесла горе в домівки 

українців. Скільки ще вона буде тривати? Скільки ще забере людей?Скільки ще принесе біди?Вона 

зачепила всі: і дітей, і дорослих. Уся Україна з нетерпінням чекає, коли ж настане мир. По всій країні 

проводяться різні акції.  Не залишилися осторонь і учні нашої школи. Організували виставку малюнків 

на тему «Ми хочемо миру». 

Хай буде мир на всій землі! 

Хай дім новий будується, 

Хай сад новий росте в селі, 

Нова зростає вулиця. 

                                                                                                                                                                 Мудра Катерина             

                  Для того, щоб учні могли брати активну участь  у житті своєї школи,  існує 

учнівське самоврядування. 

Метою самоврядування учнів у навчальному закладі є:  

• надавати можливість учням самостійно організувати шкільне життя, зробити 

позакласне життя цікавим, а навчання – більш ефективним;  

• навчитися жити за принципами та законами демократії.  

14 вересня 2015 року в актовій залі школи відбулися збори Шкільного учнівсь-

кого парламенту. На зборах було обрано    

учнівський комітет, а саме: 

Заступник голови ШУП: Бедричук Аліна- 8Б 

Секретар: Редько Ольга – 6Б 

Комісія «Дозвілля»: Мосійчук Вероніка – 7А,      Ме-

нько   Дарія-7А  

Комісія «Милосердя»: Костюкевич Каріна - 8А,   Па-

вловська Анна – 8А, Сержанюк Назар - 9-Г.  

Комісія «Дисципліни і порядку»: Ковальчук Олексан-

дра – 6А, Клименко Олександра - 6-А. 

Інформаційна комісія: Мудра Катерина – 8Б,            

Бяла Надія – 7Г. 

Міжнародний день миру 
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Посвята першокласників у школярі 

Кореспонденти:  Мудра Катерина, Бяла Надія, Мосійчук 

Вероніка, Волошина Вікторія. 

Рецензент: Лагодюк В.Ю., Венцурик Л.М. 

За точність викладених фактів відповідає автор. 

“Дайджест” - шкільна неполітична  газета учнівської молоді Рівнен-

ського НВК №12 Рівненської міської ради. Заснована у вересні 2002 

року. Періодичність - щомісяця.  

Редактор газети “Дайджест” - Бугайчук О.О.  

          1 жовтня 2015 року в приміщенні актової зали НВК №12 відбулося свято для найменших 

учнів нашої школи «Посвята першокласників у школярі».  

     У гомінку і веселу родину, у шкільну сім’ю прийняли учнів 1А,Б,В,Г,Д,Е,Ж класів. Свої музич-

ні вітання подарували для них учні нашої школи, а самі першокласники поділилися планами на 

майбутнє та дали урочисту обіцянку бути хорошими, чемними, слухняними  учнями та добре вчи-

тися, допомагати старшим, шанувати і оберігати свою країну! 

Наприкінці свята Вікторія Юріївна та Ганна Володимирівна вручили маленьким школярам посвід-

чення школяра. 

Бажаємо першокласникам міцного здоров’я, успіхів у навчанні, нових і надійних друзів, здобуття 

бажаних вершин, мирного неба над головою!                                                                                                   

                                                                                                                                 Бяла Надія 

 Осінь – чудова пора року, коли природа показує себе 

у своїй красі і дарує нам свої плоди.                                                   

2 жовтня 2015 року у холі 2-го поверху школи відбу-

лась виставка «Дари осені». Активну участь взяли  

учні 2-7 класів. Вони представили роботи, які вразили 

своєю різноманітністю та творчою уявою. З природ-

ного матеріалу виготовлено величезне розмаїття як 

квіткових композицій, так і різноманітних героїв.     

Це «Ведмедик з повним горщиком меду», «Осінній 

кіндер-сюрприз», «Їжачок і їжачиха», «Господар та 

господиня», «Пані осінь», «Фруктова корзина», та ба-

гато іншого                                       Мосійчук Вероніка 

Виставка «Дари осені» 


