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Загалом у гуртках, які функціонують 
на базі школи, займалося 325 учнів, що 
складає 21,4% від загальної кількості 
школярів. 

 



Гурток “Дивосвіт слова”  
(юні журналісти) 

Керівник Мельник  
Олена Миколаївна. 





Спортивна секція “Basketball citу” 

Результати: 
І місце у міських змаганнях  з баскетболу 3х3  у двох вікових категоріях,  а в 
області  команди посіли  відповідно І м та  ІІІ м.  
 У змаганнях з баскетболу в залік міської  Спартакіади серед школярів 
міста наша команда виборола  І  місце, в області -  ІІІ м.       
                                                       Керівник Бабік Андрій  Миколайович 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гурток “Шахи” 
В 11 конкурсах      56 перемог 
Шкільні, міські, регіональні, обласні   турніри: 
відкритий дитячий шаховий турнір, приурочений Дню міста та Дню 
фізичної культури і спорту в Україні; 
шаховий бліц-турнір до Дня міста; 
 обласний дитячий турнір з шахів «Святий Миколай у кожну хату»; 
міський шаховий турнір, приурочений Дню енергетика; 
відкритий міський дитячий шашковий турнір, приурочений Дню 
Соборності України; 
 участь у святі народного мистецтва та дитячої творчості 
«Великодні гостини»; 
 І етап дитячого Кубка Рівненської області з шахів (м.Рівне); 
І етап відкритого кубка Володимирецького району; 
 V міський дитячий шаховий турнірі «Кубок Полісся» . 
 

Керівник Макоєдов Олександр Борисович 
 





Спортивна секція з футболу 
У міських змаганнях на приз 
клубу «Шкіряний м’яч» діти 
2007 року народження  стали 
абсолютними переможцями , а 
юнаки 2008 р.н. посіли ІІ місце. 
У зональних  змаганнях 
(м.Володимирець ) команда 
виборола І місце та   ІІІ місце 
посіла у турнірі, який проходив 
у м.Дубровиця. В оласному етапі 
цих змагань, який відбувся у 
м.Костопіль ,наші футболісти 
стали другими. 
У міському етапі Всеукраїнської 
футзальної ліги команда юнаків 
виборола  І місце , в обласних 
змаганнях – ІІ місце(м.Рівне). 
 Керівник Фалько Степан Степанович 



Гурток «Hand Made»  
( керівник  Лавренчук Ольга Святославівна) 

 Диплом у  Всеукраїнському 
конкурсі «Новорічна 
композиція»;  

 у міському конкурсі 
декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва 
«Знай і люби свій край» 
роботи гуртківців посіли ІІ та 
ІІІ м. 

 в обласному етапі конкурсу 
«Україна без корупції»  - ІІІ 
місце . 

 

 



Гурток “Джура”  
(військово-патріотичне виховання) 

 ІІІ місце у військово-
спортивних змаганнях «Ну-
мо, хлопці-козаки!», 

 ІІ місце у міському 
юнацькому  зборі «Заграва»  

 у міському етапі 
Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») – ІІ місце. 

 

                 

Керівник Міцюк Віктор 
Васильович. 



Керівник   Соболєва Людмила 
Володимирівна 



 Вихованці гуртка розширюють та 
поглиблюють знання з основ здоров’я та  
набувають певних спеціальних знань і 
навичок, зокрема з мандрівництва, 
долікарської допомоги, самозарадності тощо. 

 



 Взяли участь у відкритому міському спортивно-
туристичному злеті «Свято осені -2018 », 
«Свято весни – 2019» , 

 

 В окружному «Святі весни», 

 

 провели заходи: « Андріївські вечорниці », 
«Вишкіл впоряду Лава»,  «Вишкіл писанкарства 
Peace» . 



  Виїзд у  літній табір «Цвіт папороті»  

на Біле озеро 



Участь у XXIII Всеукраїнському зборі скаутів 
«Чорне море - 2019». 

 Скаутський табір «Загублений світ» 



 Закриття таборового сезону та Фестиваль 
водного туризму, с. Олександрія.  

 Здобули 2 перших та 1 третє місце. 



 День Пластуна 

м. Львів. 

Результати: 1 місце з 
Інстаконкурсу  

та ІІІ  місце у конкурсі 
відеопрезентацій.  





 

Дякую за увагу! 


