
Гурток «Лідерство - запорука успіху!» (РАС) 

у 2016-2017 навчальний рік 

До гуртка «Лідерство – запорука успіху!» входять президенти та заступники президентів шкільного 

самоврядування шкіл Святошинського району, яких обрали школярі і які прагнуть до змін та готові 

навчатися керівництву і управлінню колективами. Лідерство для дітей гуртка –це життя, це сходинки 

до  мрій, це найкращі друзі та підтримка у будь-який час, це 

можливість діяти! 

Рік гуртківця-лідера традиційно розпочинається з «Посвяти 

лідерів».  

21.09.2016 року діти відвідати 

акцію «День миру» і готували 

білих голубів приймаючи участь у 

флеш-мабі «Ми за мир!». 

18.09.2016 лідери 

відвідали відкритий 

день надзвичайних 

ситуацій у пожежній 

частині Оболонського району, де повторювали правила 

пожежної безпеки та вивчали як діяти в надзвичайних 

ситуаціях та надавати медичну допомогу, та де пройшов 

тренінг "Рівний-рівному". 

У жовтні місяці почалася повноцінна робота гуртка. Діти 

як правило почали рік з найомства з колективом та 

написанням свого власного портфоліо. В якому повинні були презентувати себе. Наступним кроком 

роботи став конкурс «Молодь обирає здоров’я» під час якого діти проявили себе як здорове покоління, 

яке вибирає спорт, здорове харчування та чисте повітря.  

Жовтень завершився дивовижною поїздкою до міста Львову, де діти 

вивчали культуру та історію нашої країни та міста Лева. Відвідали 

найцікавіщі музеї та усім районом піднялися на Ратушу де підняли над 

головою прапор нашої країни та прапор лідерства.  

Листопад був теж насиченим подіями місяцем, адже гуртківці 

відвідали АРТ-МОЛ де передивились виставку присвячену Голокосту. 

Діти були дуже вражені та пізнали нові події нашої історії. Тісно 

співпрацювали з КПДЮ відвідуючи та організовуючи тренінги 

«Правовий всеобуч», «Я-  європеєць», «Ми вивчаємо свої права» та інші. 

22.11.2016 провели ярмартку"Горді, що ми українці» де збирали гроші для дітей сиріт та мнагодітних 

сімей Святошинського району. Також не забуваючи про 

культуру влаштовували «Вечір літератури» де вчились 

виступати на публіку декламуючи власні вірші і готуючи 

театральні постановки.  28.11.2016 провели інтелектуальну 



вікторину, визначивши хто із дітей в яких сферах нашого життя розбирається більше і до чого у кого є 

хист.  

Також не обійшлось і без дебатів на тему «Матріархат чи патріархат» де діти вчилися відстоювати 

свою думку та наводити факти. В КПДЮ відвідали конкурс"Київ крізь призму журналістики" 

27.11.2016.  

Потім почався останній місяць 2016 року, де 

гуртківці і повеселилися і на славу потрудилися. 

Провели конкурс–гру з волейболу, потім збирали 

книжки, іграшки у школах на благодійну 

акцію"Подаруй дитині іграшку, подаруй дитині 

книжку та усмішку" і влаштовували концерти у 

дитячих самочках на День Святого Миколая. А 

потім відвідали правовий конкурс за підтримки 

міністерства юстиції України. Та найцікавішим 

видався зимовий збір Учнівської ліги Києва. Який 

проходив за підтримки Департаменту освіти і науки 

України, у таборі «Зміна». «Ми все зуміємо, ми все 

здолаємо, хай слово Святошин, як пісня лунає, поринемо в гору до самих небес, та дружньо скажемо 

Святошин the best».На такій позитивній ноті закінчився перший семест роботи гуртка «Лідерство – 

запорука успіху!».  

Другий семестр роботи гуртка почався із проведення Дня народження РАС. Діти довго готувались та 

показали найвищий рівень підготовки. Був проведений тренінг від керівника центру "ШУМ" на тему 

"Етикет ділових відносин- важлива складова життя". Провели конкурс"Містер і Місіс РАС" . 

Провели лекцію на тему «Бій під Крутами» та знову 

заглибись в історію.  

Майже весь людий діти вчились писати проекти, та 

придумували які б нові проєкти можна було б 

реалізувати в районі та на рівні міста. Відвідали 

Прес-бій дизайнерів в КПДЮ. Відвідували Дитячий 

парламент в КМДА. Відвідали тренінг 

профорієнтації. 

У березні провели Лідерський семінар «Про роль 

самоврядування у навчальних закладах». 

Започаткували флеш-моб «Говоримо мовами 

Шевченка». Відвідали форум молодіжного прес-центру столиці та переглянули виставу еко-казки у 

Ліко Школі. 

Квітень присвятили конкурсу на «Найкраще 

учнівське самоврядування», який складався із трьох 

етапів: папок самоврядування і здачі шкільних газет, 

вікторини про лідерство та візитівок учнівського 

самоврядування шкіл. 12.04.2017 відкрили виставку 

писанок, провівши флеш-моб на Софіївській площі. 

Традиційно відбулися конкурси «Доля моя 



вишивана», «Авторська поезія», «Вірші до дня пам’яті Чорнобильської трагедії».  

Рік лідера-гуртківця був насичений низкою цікавих, 

креативних та пізнавальних заходів. Кожен 

навчився бути керівником та налаштовувати своє 

учнівське самоврядування школи на робочий лад. 

Перемагати і звичайно ставити цілі та іх 

реалізовувати. Лідери закінчують свій навчальний 

рік традиційно підводячи підсумок року конкурсом 

«Лідер року», проводять «Вибори президента» та 

будуть плани на новий навчальний рік. Лідерська 

історія ніколи не закінчується, як стверждують діти 

і за допомогою гуртка – вона тільки починається.  

 

 

 

 


