
 

  

 



 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Дата 

 

Відмітка про 

виконання 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  Організація лінійки до Міжнародного дня миру «Нам 

потрібне мирне небо». 

 

Міністерство освіти і 

науки , Міністерство 

інформації 

21.09   

2.  Збір фото  до Всесвітнього Дня батька «Я пишаюся 

своїм батьком!!!» 

Міністерство інформації 20.09   

  



ЖОВТЕНЬ 

3.  Колективна творча справа «Участь у святкуванні дня 

працівника освіти» 

Міністерство культури і 

відпочинку 

28.10   

4.  Акція «Милосердя» Міжнародного  Дня  до  людей 

похилого віку. 

   

Міністерство освіти і 

науки 

   

5.  Операція «Сюрприз» (виставка вітальних газет до Дня 

учителя) 

Міністерство освіти і 

науки , Міністерство 

інформації 

29.10   

6.  День учнівського самоврядування до Дня Учителя. Шкільна президентська 

служба 

02.10   

7.  Участь в організації та підготовці гри «Козацькі 

розваги!» 

Шкільна президентська 

служба, Міністерство 

освіти і науки 

12.10   

8.  Відеопривітання від учнів  для захисників України 

«Дякуємо за Вашу мужність!» 

Міністерство культури і 

відпочинку, Міністерство 

освіти і науки 

13.10   

9.  Засідання старостату Шкільна президентська 

служба 

30.10   

  



ЛИСТОПАД 

10.  Контроль за виконанням обов'язків 

чергових Рейд-перевірка «Ні - 

запізненням» 

Міністерство внутрішніх 

справ 

02.11   

11.  Опитування «Для мене найкращий класний керівник – 

це …» 

Міністерство освіти і 

науки 

04.11   

12.  Акція до Міжнародного Дня відмови від паління 

«Спасибі – Ні!!!»; 

Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

09.11   

13.  Робота з «важкими» учнями (обговорення 

запізнень і пропусків) 

Міністерство освіти і науки 11.11   

14.  Виставка плакатів «Ми громадяни України» Міністерство інформації 12.11   

15.  Бесіда з учнями початкових класів «Навчання – 

це наша робота» 
Міністерство освіти і науки 16.11   

16.  Міжнародний день не куріння.  
Конкурс плакатів «Я обираю здоровий спосіб життя» 

Міністерство інформації 20.11   

17.  Акція «Запали свічку», «Чорна стрічка»  до Дня 

Голодомору; 

Міністерство освіти і 

науки 

28.11   

18.  Виставка малюнків та стінгазет «Вічна пам'ять героям 
Майдану» 

Міністерство інформації 24.11   

19.  Засідання старостату 
Засідання учнівського самоврядування 

Шкільна президентська 

служба 

27.11   

  



ГРУДЕНЬ 

20.  Акція до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом «АнтиСНІД» 

Міністерство культури і 
відпочинку 

01.12   

21.  Акція до Дня дітей-інвалідів «Іграшка для друга»  Міністерство інформації 07.12   

22.  Казкова правова вікторина для молодших школярів. Міністерство освіти і 

науки 

09.12   

23.  Робота з «важкими» учнями (обговорення 

запізнень і пропусків) 

Міністерство освіти і 

науки 

10.12   

24.  Допомога у контролі за відвідуванням уроків 

Бесіда з порушниками дисципліни 

Міністерство внутрішніх 

справ 

14.12   

25.  Конкурс новорічних плакатів «З Новим 2021 роком!»  
 

Міністерство інформації 16.12   

26.  Участь у проведенні Новорічних ранків 
Конкурс «Міс Снігуронька -2021» 

Міністерство культури і 
відпочинку 

21.12   

27.  Проведення благодійних акцій 

Проведення заходів до Дня Святого Миколая Акція 

«Діти, допоможіть дітям!» 

Міністерство 

культури і 

відпочинку 

18.12   

28.  Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 
 

Шкільна президентська 

служба 

 

24.11 

  

29.  Підведення підсумків за І семестр 

 

 

 

Шкільна президентська 

служба 

24.11   

  



Січень 

30.  Акція до Міжнародного Дня «Дякую» Міністерство освіти і 

науки 

11.01   

31.  Збір малюнків та стінних газет, присвячених 

святковим датам 

Міністерство інформації 13.01   

32.  Участь у конкурсі на кращу колядку, щедрівку, 

засівалку  

Міністерство культури і 

відпочинку, Міністерство 

освіти і науки 

14.01   

33.  Підготовка та виступ в  інформаційній хвилинці «Юні 

винахідники України» 

Міністерство освіти і 

науки 

18.01   

34.  Допомога у проведенні конкурсу на кращого сніговика 

до Дня сніговика «Мій сніговик – відображення мого 

Я»  

Міністерство культури і 

відпочинку 

18.01   

35.  Акція «Почни свій день з обіймів!» Міністерство інформації 21.01   

36.  Проведення лінійки пам’яті Героїв Крут.  Міністерство культури і 

відпочинку 

29.01   

37.  Організація перегляду й обговорення 

документального фільму про бій під Крутами.            

Міністерство культури і 

відпочинку 

29.01   

38.  Проведення акції: «Допоможи птахам взимку» Міністерство праці та 

екології 

27.01   

39.  Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

 

 

Шкільна президентська 

служба 

29.01   



ЛЮТИЙ 

40.  
Інформаційна хвилинка День бабака (Groundhog Day) 

Міністерство освіти і 

науки 

02.02   

41.  Організація рейду «Дисципліна і порядок – ознаки 

хорошого школяра 

 

Міністерство 

внутрішніх справ 

01.02   

42.  Залучення учнів до конкурсу на кращу валентинку «На 

крилах любові» 

Міністерство інформації 11.02   

43.  Залучення учнів до конкурсу авторських віршів «Так 

ніхто не кохав»  

Міністерство інформації 12.02   

44.  Поштова скринька «Для двох сердець» Міністерство культури і 

відпочинку 

12.02   

45.  Виставка малюнків, присвячених Героям Небесної 

Сотні. 

Міністерство інформації 19.02   

46.  Допомога в організації та проведенні квесту до 

Міжнародного дня рідної мови «Подорож у 

таємничий світ української мови». 

 

 

Міністерство освіти і 

науки 

18.02   

47.  Перевірка стану підручників 

 

Міністерство освіти і 

науки 

22.02   

48.  Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

Шкільна 

президентська служба 

27.02   



БЕРЕЗЕНЬ 

49.  Проведення рейдів-перевірок виконання учнями 

письмових домашніх завдань 

Міністерство освіти і 

науки 

01.03   

50.  Участь у Флешмобі «#Привітай найрідніших» за 

допомогою відеоролику. 

Міністерство культури і 

відпочинку 

08.03   

51.  Виставка плакатів-вітань «Любій матусі» Міністерство культури і 

відпочинку 

08.03   

52.  Виставка фотоматеріалів «Я і мама» Міністерство освіти і 

науки 

08.03   

53.  Допомога в організації та проведенні виховного заходу 

Свято до Дня весни «Жінці. Мамі. Коханій» 

Міністерство культури і 

відпочинку 

01.03   

54.  Операція «Сюрприз» до Дня весни  Міністерство праці та 

екології 

08.03   

55.  Допомога в організації та проведенні виховного заходу 

«Відкриваю «Кобзар» і душею радію…». 

 

Міністерство інформації 

09.03   

56.  Виставка стінгазет, присвячених життю та творчості 

Тараса Шевченка. 
Міністерство інформації 

09.03   

57.  Участь в акції «Дошка побажань» 

 
Міністерство інформації 

15.03   

58.  Участь в акції «Посади дерево – дихай вільніше» 

 

Міністерство праці та 

екології 

19.03   

59.  Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

Шкільна 

президентська служба 

30.03   



КВІТЕНЬ 

60.  Перевірка збереження підручників Міністерство внутрішніх 

справ 

01.04   

61.  Рейд-перевірка «Ні - запізненням» Міністерство внутрішніх 

справ 

05.04   

62.  «Зі шкільного життя» - конкурс відеороликів до Дня 

гумору 

Міністерство інформації 01.04   

63.  Гумористичний турнір «Веселіться, люди добрі». Міністерство культури 

і відпочинку 

01.04   

64.  Організація «хвилинок інформації» для учнів 

початкових класів «Твоє здоров’я у твоїх руках» 

Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

07.04   

65.  Шкільний кінозал. Перегляд улюблених мультфільмів 

до Всесвітнього дня мультфільмів. 

Міністерство інформації 06.04   

66.  Допомога в організації та проведенні Міжнародного 

Дня Матері-Землі 

Міністерство культури 

і відпочинку 

22.04   

67.  День Чорнобильської трагедії. Лінійка «Лелеки 

сизокрилі на Чорнобиль прилетіли…». Перегляд та 

обговорення документального кінофільму про 

Чорнобильську трагедію. 

Міністерство праці та 

екології 

26.04   

68.  Виставка-свято «Святкові дзвони Великодня» 

 

Міністерство культури 

і відпочинку 

29.04   

69.  Допомога в організації та проведенні квесту 

«Великдень у інших країнах» 

Міністерство культури 

і відпочинку 

28.04   



ТРАВЕНЬ 

70.  Організація «рухливих перерв для учнів 1-4 класів» Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

04.05   

71.  Виготовлення Фотоколажу «Ті, хто подаував життя» Міністерство інформації 06.05   

72.  День Матері. Тематичне свято «Для тебе, дорога, стелю 

стежки піснями». 

 

Міністерство інформації 07.05   

73.  Допомога в організації та проведенні тижня сім’ї: 

Виставка сімейних фотоальбомів «Я  і моя сім’я» ; 

Виставка робіт «Світ захоплень моєї сім’ї»; 

Виставка-конкурс на краще «Родовідне дерево»; 

Міністерство культури і 

відпочинку, 

Міністерство інформації 

 

10.05 

  

74.  Допомога в організації та проведенні флешмобу до Дня 

вишиванки «Виший, мамо, мені сорочку». 

Міністерство культури 

і відпочинку 

17.05   

75.  Флешмоб до Дня вишиванки. Парад вишиванок 

«Виший, мамо, мені сорочку». 

Міністерство культури 

і відпочинку 

20.05   

76.  Свято Останнього дзвоника «Я буду сумувати за 

тобою, школо». 

Міністерство культури 

і відпочинку 

 

 

28.05 

  

77.  Шкільна кіностудія «Безпека літніх канікул» Міністерство інформації 28.05   

78.  Звіт членів учнівського само-врядування про підсумки 

роботи за 2020-2021 навчальний рік 

Шкільна президентська 

служба 

26.05   

 


