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№ 

п/п 

 

ЗМІСТ РОБОТИ 
Термін  

виконання 

1 Допомога у проведенні Першого дзвоника  

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

3 Випуск стінгазет до Дня вчителя 

4 Підготовка до дня вчителя 

5 Допомога у проведенні квіткового вернісажу 

6 Допомога в організації чергування у школі. 

  

 

7 Організація та проведення виборів президента школи.  

 

 

ЖОВТЕНЬ 

8 Вибір шкільного Парламенту, Міністерств.,Комісій 

9 Організація  та проведення Дня учнівського самоврядування. 

10 Організація   Тижня права присвяченого Дню юриста. 

11 Прибирання  та покладання квітів до могили  воїнів  УПА (Рясне) 

12 Допомога у проведенні свята ОУН-УПА  

13 Допомога у проведенні  вечорниць «Пісенне село» 

14 Запалення свічок до дня Покрови Пресвятої Богородиці  

 

15 Участь  у  проведенні Дня української писемності і мови.  

 

ЛИСТОПАД 

16 Організація та проведення Дня вишиванки. 

17 Допомога у розповсюдженні марок «Червоний хрест» 

18 .Організація та проведення виставки хліба, снопиків колосків, 

короваїв.  

19 Випуск стінгазет на тему „Голодомор 1932-1933 рр. Україна 

пам’ятає” учні 8-мих класів 

20 Проведення круглого столу учнівського парламенту на тему 

«Національно-патріотичне виховання». 

21 Організація та проведення акції „Незабудка пам’яті» (присвячена 

вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.  та репресій в 

Україні) та запалення свічок біля Матері Божої у центрі міста. 

 

22 Організація та проведення свята Миколая у школі. Конкурс 

малюнків, віршів серед молодших школярів. 
 

 

 

ГРУДЕНЬ 

23 Організація та проведення Акції милосердя „Миколай їде на 

Схід”:збір подарунків, канцтоварів дітям- сиротам. 

24 Організація та проведення Андріївських вечорниць. 

25 Виготовлення новорічних віночків з підручних матеріалів 

 

 



 

 

26 Звіти органів  учнівського самоврядування за 1-ше півріччя. Звіти 

старост 5-11 класів. Про поновлення чергувань по школі. 
 

 

 

 

СІЧЕНЬ 

27 Випуск стінгазети ло  Дня Соборності. 

28 Організація та проведення конференції „Сім’я в українських  

традиціях”. 

29 Організація та проведення  традиційного  Конкурсу  колядок та 

щедрівок.»Зоря над Вертепом». 

30 Організація та проведення вечора - реквієму присвяченого подіям під 

Крутами. 

 

31 Організація та проведення кольорового тижня.  

ЛЮТИЙ 32 Допомога у організація свята  до дня народження Лесі Українки 

 

33 Організація та проведення Шевченківських днів.  

БЕРЕЗЕНЬ 34 Організація та проведення урочистого свята „День Весни» 

35 Звіти учнівського самоврядування 5-11 класів. 

 

 36 Організація та проведення КВК „Сміймося разом”.  

 

КВІТЕНЬ 

37 Допомога у організації святкування Благовіщення Пресвятої 

Богородиці. 

38 Організація та проведення конкурсу  вербових гілок  та  великодніх 

кошичків. 

39 Допомога у організація  проведення Великодніх святкувань. 

40 Організація та проведення конкурсу веснянок та гаївок. 

 41 Організація та проведення вечора-реквієму «Чорнобильська трагедія 

– трагедія цілого народу». 

  

 

42 Організаціюя  та проведення концерту присвяченого Дню Матері.  

 

ТРАВЕНЬ 

43 Допомога в організації свята  до Дня Перемоги  

44 Організація  Останнього дзвоника. 

45 Підсумки роботи УП школи. Звіти президента школи, голів і членів 

Міністерств. 
 


