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Самоврядування в ліцеї представляємо, 

І ліцейський парламент “ГАРТ” маємо. 

Вісім Центрів у нас діє — 

Кожен навиками управляння володіє. 

 Акції, турніри, лідерства, змагання – 

Ось дієві форми самоврядування! 

Ми працюємо впевненню, завзято, 

Бо ліцей зразковий хочем мати!   

Кредо парламенту: «Діяти, а не бути па-
сивними споглядачами в житті нашого рі-
дного міста». 

 

Девіз: «Знати! Уміти! Хотіти! Встигати!». 

 
Принцип учнівського самоврядування: 
“Самі вирішили – самі      зробили – самі 
відповідаємо.” 

Гімн  
І. Я просинаюсь, я іду у пітьмі, 

   Я просинаюсь, я іду до мрії – 

   Безмежний всесвіт мої чекає дії. Іду! 

   Бо там над нами є велика кількість знань, 

   Бо там над нами є могутня сила знань, 

   І наші душі сплелися в одну. Іду! 

 

ІІ. І ми вже чуєм, що нас кличуть знання, 

    І ми вже знаєм, що назад шляху нема. 

    Наше майбутнє в наших руках, думках! 

    Відкрийте двері – лине юрба, 

    Як до скарбниці, де нескінченні знання, 

    Наша родина – ліцейська сім’я. Сім’я! 

Голови парламенту:  

2012— Гніденко Аліна 

2009—2012—Цупрунова Дарія 

2008—2009—Школьна Христина 

2005—2008 - Коробчук Вадим 

Правила: 

◊ Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колекти-
вного рішення. 

◊ Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей виберемо 
золоті. 

◊ Ідею іншого не маєш права критикувати, покритикуєш — 
не буде ідей. 

◊ Думку викладай розважливо, якщо потрібно — повтори. 

◊ Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій 
задаватися. 

◊ Довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, турбо-
тою і дружбою. 

◊ Перш ніж приймати рішення, навчись бездоганно його 
виконувати. 

◊ Будь-яке діло вінчає результат. Не соромно помилятися. 
Соромно не вміти і не бажати виправитися. 

◊ Зауваження приймаються, пропозиції виконуються. 

◊ Твори, фантазуй сміливіше — шукай шляхів виконання 
рішень. 

◊ Не відкладай на завтра вирішення питання, яке необхідно 
і можна вирішити сьогодні. 

◊ Прийняв рішення — виконуй! Доручив іншим — довіряй! 
Довіряючи — перевіряй! Перевіряючи — допомагай!  
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