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План роботи учнівського самоврядування 

філії Джурівського ліцею 

Новоселицької гімназії 

на І семестр 2022-2023 н.р. 
Термін 

виконання 

Зміст діяльності Відповідальні Примітка 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

05. 09. 

 

І засідання учкому:                                  
1) розподіл обов’язків серед членів ради;               

2) затвердження плану проведення 

засідань учкому на І семестр;                   

3) визначення завдань щодо роботи 

комісій учкому на навчальний рік;           

4) затвердження планів роботи секторів 

на І семестр.  

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

01.09-09.09. Проведення Тижня незалежності, 

допомога у проведенні заходів «Ми 

українці – гордий народ нескореної 

країни» (створення кольорової карти 

України, участь у квесті). 

Педагог-

організатор, 

комісія культури 

і дозвілля 

  

07.09 Круглий стіл «Війна в Україні: зміни, які 

вона принесла у наше життя». 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

12.09 День українського кіно. Кінотеатр під 

відкритим небом. Організація перегляду 

фільмів та мультфільмів. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

      13.09 Допомога в організації та проведенні 

спортивних змагань «У нас завжди одна 

дорога – йдемо вперед до перемоги» до 

Дня фізичної культури і спорту. 

Педагог-

організатор, 

комісія культури 

і дозвілля, 

комісія 

дисципліни і 

спорту 

  

14.09. ІІ засідання учкому:                                  

1)права та обов’язки школяра;                 

2) статут школи;                                                

3)профілактика булінгу;                                                  

4) підготовка майстер-класу до Дня миру;                                                                                

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

19.09. День народження смайла. День боді-арту. Комісія 

культури і 

дозвілля 

 

21.09. Круглий стіл з елементами майстер-класу 

«В моїй Україні ніхто не стріляє…». 

Створення голубів миру. 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

 

21.09. 

 

 

ІІІ засідання учкому:                                        

1)  організація «шефства» над учнями 

початкових класів;                                      

2) організація дозвілля учнів школи;                         

3)  організація «рухливих перерв» для 

учнів 1-4 класів;                                          

4) аналіз роботи комісії дисципліни і 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 
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спорту.                                                              

23.09. Підготовка до літературних читань, 

присвячених до Всеукраїнського дня 

бібліотек «Мандруємо світом 

літературних героїв». 

Комісія освіти  

28.09. 

 

 

ІV засідання учкому:                                        

1)  організація «інтелектуальних перерв» 

для учнів 1-4 класів;                                         

2) організація святкового концерту для 

вчителів до Дня педагогічних 

працівників;                                                   

3) організація Дня самоврядування на 

честь цього свята.                     

.                                                                                        

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

30.09. Літературні читання творів улюблених 

письменників до Всеукраїнського дня 

бібліотек «Мандруємо світом 

літературних героїв». 

Комісія освіти  

Вересень Організація акції «Книга у подарунок» 

(1-9 кл.) 

Комісія 

дисципліни і 

спорту, комісія 

доручень і 

правопорядку 

  

ЖОВТЕНЬ 
30.09. або 

03.10. 

Організація привітання вчителів із Днем 

працівника освіти, допомога в підготовці 

та проведенні вітального концерту для 

вчительського колективу, День 

самоврядування. 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

 

03.10. 

 

 

1 жовтня – Міжнародний день людей 

похилого віку (вітання ветеранів війни і 

праці, допомога одиноким людям села). 

Актив учкому. 

 

  

04.10. 

 

 

Всесвітній день захисту тварин. 

Створення відеоролика «Мої домашні 

улюбленці». 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

  

05.10. V засідання учкому:                                   

1) про допомогу навчальної комісії учням 

у виконанні письмових домашніх 

завдань;                                                        

2) аналіз роботи комісії освіти;               

3) дотримання учнями Статуту школи;   

4) про підготовку конкурсу вокальних 

талантів та заходів до  Декади Захисника 

України. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

03.10-07.10. Рейд-перевірка «Чергування у школі 

учнів 7-9 класів». 

Комісія 

доручень і 

правопорядку 

  

07.10. Конкурс «Школа  має вокальний Комісія 

культури і 
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талант» (підготовка візиток учасників). 

 

дозвілля 

12.10 VІ засідання учкому:                                   

1) допомога в організації та проведенні 

інформаційної хвилинки, присвяченої 

річниці створення УПА та конкурсу 

стрілецької пісні;                                       

2) бесіди з учнями про збереження 

шкільного майна та підручників;                                           

3) про підготовку осіннього ярмарку та 

мотиваційного відео для ЗСУ;                                 

4) аналіз роботи комісії доручень і 

правопорядку 

Педагог-

організатор, 

актив учкому.  

  

10.10-13.10. Допомога в організації та проведенні 

змагання «Ми - нащадки славних 

козаків». 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

20.10. Інформаційні хвилинки до 

Міжнародного дня Організації 

Об’єднаних Націй (для 5-9 класів). 

Педагог-

організатор, 

комісія доручень 

і правопорядку. 

  

   17.10-21.10 Допомога в організації та проведенні  

осіннього ярмарку «До нас на ярмарок 

завітай – дари осені придбай». 

Прибирання школи до свята, створення 

осінніх композицій. 

 Актив учкому.    

   31.10 Квест «Вивчаємо правила дорожнього 

руху». 

 Актив учкому.    

ЛИСТОПАД 

01.11 Інформаційна хвилинка до Дня 

Європейського Союзу.  

Педагог-

організатор, 

комісія освіти  

  

31. 10.-04.11. Допомога в організації та проведенні 

конкурсу стінгазет «Разом ми – сім’я, де 

кожен – особистість». 

Педагог-

організатор, 

актив учкому.  

  

02. 11. VІІ засідання учкому:                                 

1) про роль самоврядування у підготовці 

та проведенні загальношкільних заходів;   

2) Школа майбутнього очима учнівського 

самоврядування, яка вона?                          

3) допомога в організації та проведенні 

Тижня української писемності та мови, 

Дня Гідності та Свободи України                                                                        

Педагог-

організатор, 

актив учкому.  

  

07. 11.-11.11. Тиждень української писемності та мови. 

Створення мотиваційного відео 

«Розмовляй українською! Чуєш?» 

Педагог-

організатор, 

актив учкому.  

  

09.11. 

 

VIIІ засідання учкому:                                   

1) хвилинки інформації, 

присвячені Міжнародному дню боротьби 

з курінням «Паління: вибір на користь 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 
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здоров’я чи свідома шкода?». Перегляд 

соціальних роликів «Наше здоров’я – у 

наших руках».                                             

2) організація взаємодопомоги у 

навчанні;                                                                                     

3) про підсумки конкурсу куточків та 

озеленення класних кімнат.                                                                                                                                               

10.11. Всесвітній день науки. Конкурс 

«Найерудованіший» (підготовка 

наукових цікавинок). 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

  

16.11. Година спілкування з елементами 

тренінгу «Толерантність світу – 

гарантія миру». Перегляд 

короткометражного соціального фільму. 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

  

16. 11. IХ  засідання учкому:                               

1) благодійність – прояв людяності;                                                             

2) збір одягу, канцтоварів для дітей-сиріт; 

3) звіт про участь комісії культури і 

дозвілля у благодійних акціях школи;                                                                        

Педагог-

організатор, 

актив учкому.  

  

18.11.  День позитиву до Всесвітнього дня 

дитини (конкурси, банси, ігри). 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

  

20.11. Привітання працівників сільського 

господарства з професійним святом. 

Актив учкому.  

21.11. Допомога в підготовці та проведенні 

заходів до Дня Свободи і Гідності 

України «Любов до країни навіки у їхніх 

серцях»  

Комісія 

культури і 

дозвілля, комісія 

освіти  

  

23.11. X засідання учкому:                                 

1) робота комісії дисципліни і спорту, 

комісії доручень і правопорядку по 

організації контролю за чергуванням у 

кабінетах, порядком у приміщенні школи 

та на її території;                                          

2) профілактика правопорушень серед 

учнівської молоді (хвилинки інформації 

«Твої права та обов’язки»);                       

3) участь в акції «Запалли свічку» і 

підготовка відео. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

  26.11. Участь в акції «Запали свічку», створення 

відеозвіту. 

Актив учкому.  

  30.11. Створення фотоколажу від класів «Ми 

відповідаємо за тих, кого приручили…» 

до Всесвітнього дня домашніх тварин. 

Актив учкому.  

  30.11. 355 років від дня народження Джонатана 

Свіфта (1667 – 1745), англійського 

письменника. Перегляд фільму «Мандри 

Гулівера». 

 

Комісія освіти  

ГРУДЕНЬ 

https://www.schoollife.org.ua/412-2018/
https://www.schoollife.org.ua/412-2018/
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01.12.-14.12. 

 

Декада профілактичних заходів із 

запобігання СНІДу (хвилинки інформації 

для учнів, зустрічі з медпрацівниками, 

випуск стінгазет). 

Актив учкому, 

педагог-

організатор. 

 

     

        02.12. 

 

 

 

XІ засідання учкому:                                 

1) запобігання булінгу, бесіди з учнями, 

перегляд соціальних фільмів на дану 

тематику;                                                     

2) підготовка вітання хлопцям і 

чоловікам до Дня збройних сил України, 

підготовка Андріївських вечорниць;                                                               

3) аналіз роботи комісії культури і 

дозвілля 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

02.12. 

 

Перегляд соціального 

короткометражного фільму 

«Інвалідність – не вирок». 

Актив учкому, 

педагог-

організатор. 

 

06.12. 

 

Привітання вчителів-чоловіків та учнів-

хлопців школи з Днем Збройних Сил 

України. 

Актив учкому, 

педагог-

організатор. 

 

07.12. XІІ засідання учкому:                                 

1) школа – твій рідний дім;                        

2) проведення квестів та інтелектуальних 

ігор на перервах;                                             

3) підготовка свята Миколая для учнів 1-

4 класів.          

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

09.12. 

 

Правовий турнір до Міжнародного дня 

захисту прав людини «Знай свої права і 

виконуй обов’язки». 

Педагог-

організатор, 

комісія освіти 

 

12.12. 

 

День благодійництва. Збирання 

подарункових наборів для захисників. 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

 

    05.12-13.12 

 

Допомога в організації Андріївських 

вечорниць «Йдуть на вечорниці хлопці 

й молодиці». 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

  

      14.12 

 

XІІІ засідання учкому.                                  

1) підготовка до новорічних свят;             

2) проведення майстер-класів зі 

створення новорічних листівок, іграшок 

та подарунків;                                              

3) створення новорічних іграшок.                                 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

    16.12. 

 

Посиденьки за чашкою чаю до 

Міжнародного дня чаю. Перегляд 

улюблених фільмів. 

Актив учкому.   

    19.12. 

 

Квест до Дня Святителя Миколая 

Чудотворця «У пошуках подарунків від 

Миколая». 

Актив учкому.   

   19.12-23.12 Допомога у підготовці та проведенні 
театралізованого дійства «Пригоди друзів 

у пошуках Нового року». 

Актив учкому.   

21.12 ХІV засідання учкому:                                  

1) факультативність учнівського 

Педагог-

організатор, 

  



 

6 

самоврядування у досягненні високої 

якості знань, вирішення проблемних 

питань школи;                                             

2) робота учнівського самоврядування  у 

І семестрі 2022-2023 н. р.: досягнення, 

недоліки та нові плани. 

актив учкому. 

   21.12 Майстер-клас від учнівського 

самоврядування зі створення новорічних 

листівок, іграшок та подарунків до Дня 

подарунків. 

Актив учкому.   
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План роботи учнівського самоврядування 

філії Джурівського ліцею 

 Новоселицької гімназії 

на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 
Термін 

виконання 

Зміст діяльності Відповідальні Примітка 

СІЧЕНЬ 

 

11. 01. 

 

І засідання учкому:                                  
1) затвердження плану проведення 

засідань учкому на ІІ семестр;                 

2) затвердження планів роботи комісій на 

ІІ семестр;  

3) організація  інтелектуальних ігор під 

час перерв; 

4) участь у новорічних посіваннях, 

підготовка конкурсу щедрівок, свята 

обійм,  Дня Соборності України. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

14. 01. Новий рік за старим стилем. День 

святителя Василя Великого. Новорічні 

посівання «Наша гімназія засіває, із 

Різдвом усіх вітає». 

Педагог-

організатор, учні 

5-9 класів, актив 

учкому 

  

16. 01. День пам'яті кіборгів. Урок пам’яті 

«Вони життя віддали не скорившись». 

Створення відео. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

17. 01. Конкурс «Найоригінальніший сніговик» 

до Всесвітнього Дня снігу. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

 

18. 01. 

 

ІІ засідання учкому:                                  

1) допомога у проведенні виховної 

години  до Дня пам'ятi Героїв Крут  «Їх 

там триста до бою пішло…», 

організація перегляду й обговорення 

документального фільму про бій під 

Крутами; 

2) круглий стіл «Яким має бути лідер?» 

3) організація челенджу «Відчуй радість 

живого спілкування» (день без гаджетів) 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

18. 01. Святвечір водохресний. Конкурс 

щедрівок «Щедрівочку заспіваймо, усіх 

благ всім побажаймо». Підготовка 

цікавих фактів про свято Водохреща. 

Педагог-

організатор, 

комісія культури 

і дозвілля 

  

20. 01. Фотофлешмоб  «Подаруй тепло своїх 

обійм…»  до Всесвітнього дня обіймів. 

Підготовка фотозони. 

 

Педагог-

організатор, 

комісія доручень 

і правопорядку 

  

23. 01. Допомога у проведенні хвилинки 

інформації до Дня Соборностi України 

«Соборна, єдина, незламна моя 

Україна». Створення ланцюга єднання. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

30. 01. Виховна година до Дня пам'ятi Героїв 

Крут  «Їх там триста до бою пішло…». 

Оформлення дошки. 

Педагог-

організатор, 

комісія освіти 
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31. 01. Міжнародний день без Інтернету. 

Челендж «Відчуй радість живого 

спілкування» (день без гаджетів). 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

ЛЮТИЙ 

 

01.02. 

 

 

ІІІ засідання учкому:     

1) організація рейду «Дисципліна і 

порядок – ознаки хорошого гімназиста»;                                      

2) профілактика булінгу;                             

3) підготовка гри «Чоловіча чи жіноча 

логіка?» до Дня закоханих. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

 

08.02 

 

 

Круглий стіл до Дня безпечного 

Інтернету «Інтернет – простір 

необмежених можливостей чи загроза 

для персональної інформації?» 

Педагог-

організатор, 

комісія освіти 

  

08.02. ІV засідання учкому:     
1) рейд «Класна кімната – наш дім»;        

2) День єднання. Флешмоб «Співаємо за 

Україну» (виконання гімну). 

3) допомога в організації та проведенні 

вечора пам’яті Героїв Небесної Сотні 

«Тільки, щоб недаремно злетіла Сотня 

у небо…»;  

4) аналіз роботи комісії дисципліни і 

спорту. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

 

14.02 

 

 

Гра «Чоловіча чи жіноча логіка?» до 

Дня закоханих. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

15. 02. Вечір прощання з колядою до свята 

Стрітення Господнього. 

Педагог-

організатор, 

комісія доручень 

і правопорядку 

  

16. 02. День єднання. Флешмоб «Співаємо за 

Україну» (виконання гімну). 

 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

13.02-17.02. 

 

Тиждень добрих справ до Всесвітнього 

дня доброти «Добро завжди 

повертається». Створення фотозони. 

 

Педагог-

організатор, 

комісія культури 

і дозвілля 

  

20.02-24.02. 

 

Виставка малюнків, присвячених Героям 

Небесної Сотні. 

Педагог-

організатор, 

комісія культури 

і дозвілля 

  

20.02. 

 

Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Виховний захід «Тільки, щоб недаремно 

злетіла Сотня у небо…». 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

20.02. 

 

Зустріч учнівської молоді з військово-

службовцями, які проходять службу у 

Збройних Силах України. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

20.02.-24.02. 

 

Допомога в організації та проведенні 

заходів  до Міжнародного дня рідної 

мови. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

     24.02. Початок війни Росії проти України. Вечір Педагог-   



 

9 

 пам’яті «Мирна ніч 24 лютого, що 

змінила наше життя». 
Створення відео від учнів школи  «Як 

війна змінила моє життя?» 

організатор, 

актив учкому 

БЕРЕЗЕНЬ 

01.03. V засідання учкому:                                   

1) про проведення майстер-класу з 

виготовлення подарунків для матусь;  

2) аналіз роботи комісії освіти;                

3) привітання педагогів та учениць з 

Міжнародним днем жінки; 

4) допомога в організації та проведенні 

Шевченківських днів. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

01.03. 

 

Всесвітній день цивільної оборони. 

Відеочелендж «Дякуємо нашим 

рятувальникам» (створення 

мотиваційного відео). 

Педагог-

організатор, 

комісія 

дисципліни і 

спорту 

  

02.03. 

 

Фотофлешмоб «Весна у моєму селі…» до 

Всесвітнього дня весни. 

Педагог-

організатор, 

комісія освіти 

  

07.03. 

 

Привітання педагогів та учениць школи з 

Міжнародним днем жінки «А жінка на 

весну так схожа» (створення 

відеоролика). 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

06.03-10.03. Виставка стінгазет, присвячених життю 

та творчості Тараса Шевченка. Створення 

відеоролика «Педагоги та учні школи 

декламують Шевченка». 

Педагог-

організатор, 

комісія культури 

і дозвілля 

  

14.03. 

 

Читання віршів для підтримки 

добровольців (6-9 класи) до Дня 

добровольця. 

Малюнки «Вони не вагались ні дня, ні 

хвилини» (1-5 класи). 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

15.03. VІ засідання учкому:                                   

1) організація і проведення дозвілля 

школярів на перервах;                                                         

2) рейд-перевірка «Стан підручників 

учнів школи»;                         

3) допомога в організації та проведенні 

інформаційної хвилинки до Всесвітнього 

дня боротьби з туберкульозом;                                            

4) організація «Веселкового тижня». 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

17.03. Піжамна вечірка і перегляд улюблених 

фільмів до Міжнародного дня сну. 

 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

  

24.03. Виступ агітбригади до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом. Перегляд 

фільму «Туберкульоз. Що потрібно 

знати, щоб уберегтись?». 

Комісія освіти, 

комісія 

дисципліни і 

спорту 

  

КВІТЕНЬ 
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03.04. 

 

Конкурс гуморесок  до Міжнародного 

дня сміху «Сміх продовжує життя». 

Актив учкому, 

педагог-

організатор. 

 

03.04.-07.04 

 

«Веселковий тиждень»  до Всесвітнього 

дня сміху. Створення відео звіту. 

Актив учкому, 

педагог-

організатор. 

 

     

        05.04. 

 

 

 

VІІ засідання учкому:                                 

1) профілактика булінгу;                            

2) допомога в організації та проведенні 

інформаційної хвилинки до Всесвітнього 

Дня здоров’я;                            

3) організація «хвилинок інформації» для 

учнів 1-4 класів «Твоє здоров’я»;                                                                    

4) аналіз роботи комісії культури і 

дозвілля. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

07.04. 

 

Фотофлешмоб «Здоровий спосіб життя 

у світлинах» до Всесвітнього дня 

здоров’я. 

Педагог-

організатор, 

комісія 

дисципліни і 

спорту 

 

     

        12. 04. 

 

 

VІІІ засідання учкому:                                 
1) проведення виставки-конкурсу 

«Писанкове мережево»;                              

2) бесіда «Зовнішній вигляд учня»;                                                                  

3) допомога в організації та проведенні 

Міжнародного Дня Матері-Землі; 

4) допомога в організації та проведенні 

виховної години «На Чорнобиль лелеки 

летіли…» 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

13.04. 

 

Всесвітній день рок-н-ролу. День в 

ритмі рок-н-ролу (танцювальні банси на 

подвір’ї школи). 

Актив учкому, 

педагог-

організатор. 

 

15.04. 

 

Екочелендж до Всесвітнього дня 

довкілля ««Прибери свою планету», 

прибирання шкільної території до 

Всесвітнього дня довкілля 

Актив учкому, 

педагог-

організатор. 

 

26.04. День Чорнобильської трагедії. Виховна 

година «На Чорнобиль лелеки 

летіли…». Перегляд та обговорення 

документального кінофільму про 

Чорнобильську трагедію. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

  

27.04. Круглий стіл «Моя професія – мій 

життєвий вибір» до Всесвітнього дня 

охорони праці. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому 

  

28.04. День у ритмі танцю до Всесвітнього дня 

танцю «Танцюють всі!» 

Педагог-

організатор, 

комісія культури 

і дозвілля 

  

ТРАВЕНЬ 
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       03.05. 

 

 

 

IХ засідання учкому:                                 

1) організація «рухливих перерв для 

учнів 1-4 класів»;                                        

2) збереження учнями шкільного майна; 

3) допомога у проведенні Дня матері;  

4) допомога у проведенні Дня пам’яті та 

примирення «Нас весна не там 

зустріла».  

5) аналіз роботи комісії доручень і 

правопорядку.  

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

04.05. 
Година спілкування з учнями 1-4 класів 

«Сміливі борці з вогнем» до 

Міжнародного дня пожежників. 

Педагог-

організатор, 

комісія освіти 

 

08.05. 
День пам'ятi та примирення. Виховний 

захід «Нас весна не там зустріла». 

Відеофлешмоб «Мої рідні у Другій 

світовій війні, АТО, війні з Росією…» 

Педагог-

організатор, 

комісія освіти 

 

     

        10.05. 

 

X засідання учкому:                                 

1) шкільне подвір’я – затишок учня; 

2) допомога в організації відеофлешмобу 

до Дня вишиванки «Виший, мамо, мені 

сорочку». Фоточелендж «Одягни 

вишиванку, країно моя!»                          

3) фотофлешмоб «Сім’я – життя 

основа» до Міжнародного дня сім'ї. 

4) організація  рухливих ігор під час 

перерв. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

 

    14.05. 

 

День Матері. Тематичне свято «Для 

тебе, мамо, сьогодні квіти розувіли….». 

Створення вітальних відеороликів. 

Актив учкому   

    15.05. 

 

Фотофлешмоб «Сім’я – життя основа» 

до Міжнародного дня сім'ї. 

Комісія 

доручень і 

правопорядку 

  

     

        17.05. 

 

XІ засідання учкому:                                 
1) проведення свята Останнього 

дзвоника; 

2) звіт членів учнівського само-

врядування про підсумки роботи за 2022-

2023 навчальний рік;                                                               

3) про організацію літнього відпочинку;                                         

4) про поведінку, техніку безпеки 

школярів під час літніх канікул. 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

    18.05. 

 

Флешмоб до Дня вишиванки. Парад 

вишиванок «Моя сорочка-вишиванка». 

Фоточелендж «Одягни вишиванку, 

країно моя!» 

Комісія 

культури і 

дозвілля 

  

      23.05. 

 

День Героїв в Україні. Година подяки «Я 

голову схилю і помолюсь за того, хто 

віддав своє життя…» 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 

 

      31.05. 

 

Свято Останнього дзвоника «Ми сьогодні 

ідемо з рідного дому». 

Педагог-

організатор, 

актив учкому. 
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