
     Центри дитячо-юнацької організації «Слобожанський віночок» 

 

Центр Знання 

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник 

- допомагає учням, що мають низький рівень досягнень; 

- проводить огляди і турніри знавців предметів; 

- допомагає у проведенні шкільних олімпіад з предметів; 

- готує матеріал на засідання ради школи з питань успішності; 

- проводить «Подорож до Університету Таємничих Явищ». 

__________________________________________________________________ 

Правовий центр 

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник.                          

- здійснює соціальний захист учнів; 

- забезпечує захист прав і інтересів учнів; 

- контролює дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку; 

- організує рейди «Урок», «Мікрорайон», «Увага! Дорога», «Перерва»; 

- здійснює заходи щодо виконання Національної програми «Діти України»; 

- тримає зв’язок із кримінальною міліцією. 

________________________________________________________ 

Центр здоров’я                

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник 

- дбає про охорону та зміцнення здоров’я дітей; 

- пропонує здоровий спосіб життя; 

- тримає зв’язок із міською молодіжною службою «Довір’я», наркологічним 

кабінетом Московського району; 

- організує спортивно-оздоровчі заходи. 

_____________________________________________________________ 

Центр Дозвілля 

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник.                            

- залучає учнів до творчої діяльності; 

- організовує конкурси, вечори, зустрічі з артистами, художниками, поетами; 

- проводить фестивалі «Життєдайна сила хліба», «Зорі України»; 

- проводить День Театру, День Музею; 

- тримає тісний зв’язок із секціями, клубами і гуртками школи та 

позашкільних установ. 

_______________________________________________________________ 

                                               Центр Пошук 

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник.                            

- організовує зустрів із ветеранами, учасниками війни; 

- проводить акції, заходи, свята, огляди, конкурси на військово-патріотичну 

тему; 

- організовує краєзнавчу роботу; 

- працює разом із радою Музею 25 гвардійської дивізії, пошуковими групами 

класів; 

- тримає тісний зв’язок із радою Ветеранів 605 мікрорайону. 

_________________________________________________________________________ 

Центр туризму та спорту 

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник.                          

- проводить змагання із різних видів спорту, зустріч із майстрами спорту, 

спортивні свята, дні здоров’я; 

- проводить туристичні походи, змагання; 

- випускає спортивні газети. 

_________________________________________________________________ 

 

 



 

Прес-центр 

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник.                          

- організовує випуск шкільних газет, інформаційних бюлетенів; 

- готує та подає інформацію в місцеві ЗМІ про шкільне життя; 

- веде літопис про життя школи; 

- знайомить членів ради школи з передовим досвідом шкіл міста. 

__________________________________________________________________ 

                                                 Господарська комісія 

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник.                          

- організує екологічні десанти, трудові десанти; 

- проводить огляди стану майна школи; 

- організує суботники; 

- дбає про розширення джерел фінансування; 

- організує операцію «Макулатуринг». 

_______________________________________________________________ 

Рада добрих справ 

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник.                            

- допомагає в підготовці і проведенні заходів у своїх підшефних класах; 

- проводить акції «Допоможи ближньому», «Рука в руці», «Милосердя», 

«Квіти ветеранам»; 

- організує шефство класів над людьми похилого віку; 

- підтримує зв’язок з дитячим будинком. 

__________________________________________________________ 

 

                                                            Центр В.У.З.  

                 Центр очолює лідер, учень-старшокласник.                          

-    організує науково-дослідницьку діяльність; 

- проводить інтелектуальні ігри. 

________________________________________________________________ 

 

 


