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План роботи учкому на І семестр 2018-2019 навчальний рік 

Термін 

проведення 
Зміст 

Відповідальні 

03.09 Проведення свята Першого дзвоника.  
Педагог-організатор, мандатна і виборча комісія, 

комісія організаційного комітету 

04.09 – 07.09 
Засідання учкому. Перевибори і затвердження складу. Визначення основних напрямків роботи. Збір банку ідей і 

пропозицій. Змагання з міні-футболу присвячені Дню фізкультури. Місячник безпеки «Увага! Діти на дорозі». 

Педагог-організатор,  комісія з питань спорту та 

здорового способу життя. 

10.09 – 14.09 
Підготовка та святкування Дня учителя. Випуск стінгазети. Інтелектуальні ігри «З народного джерела», 

«Інтелектуальний марафон», «Підліток і право» 

Комісія з питань преси та інформації, з питань 

захисту прав дітей та допомоги у проблемних 

ситуаціях 

17.09 – 21.09 Свято квітів «Осінні барви » . Патріотична акція «Пташка миру» Комісія з питань культури та дозвілля 

24.09 – 28.09 
Змагання «Я, найкращий турист» до Всесвітнього дня туризму. «Свято хранителів мудрості» до  Всеукраїнського дня 

бібліотек. Святковий концерт «Уклін тобі, наставнику». 

Комісія з питань спорту та здорового способу 

життя. Комісія з питань культури та дозвілля. 

01.10 – 05.10 Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку. «Музика торкається душі», - заходи до Міжнародного дня музики. Комісія з питань культури та дозвілля 

08.10 – 12.10 
«Галерея кімнатних рослин» конкур-огляд на краще озеленення класної кімнати. Українські народні ігри та забави до 

Дня українського козацтва. 

Комісія з питань культури та дозвілля, з питань 

спорту та здорового способу життя 

16.10 – 19.10 «Чарівна палітра» шкільний етап конкурсу дитячих малюнків.  Комісія з питань культури та дозвілля 

22.10 – 26.10 «Калиновий дзвін» шкільний етап конкурсу виконавців сучасної української естрадної пісні. Комісія з питань культури та дозвілля 

29.10 – 02.11 Канікули за окремим планом 

Педагог-організатор,  комісія з питань спорту та 

здорового способу життя, комісія з питань 

культури та дозвілля 

12.11 – 16.11 
«Горде ім’я українець!», заходи до Дня української писемності та мови. «Новорічна композиція» шкільний етап 

всеукраїнського конкурсу 

Комісія з питань культури та дозвілля 

19.11 – 23.11  «Ми – знаємо, ми – вміємо, ми – зможемо!», заходити для старшокласників до Всесвітнього дня молоді. 
Комісія з питань культури та дозвілля, преси та 

інформації. 

26.11 – 30.11 
«Кожна дитина має право» заходи до Всесвітнього дня дитини. Урок пам’яті «Допоки пам'ять в серці не згасає» щодо 

трагічних подій під час Голодомору. 

Комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у 

проблемних ситуаціях 

03.12 – 07.12 
Уроки мужності «Ніхто не забутий,  ніщо не забуте» . «Захисти седе від ВІЛ» заходи до всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом. 

Комісія з питань культури та дозвілля 

10.12 – 14.12 «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина», заходи до Дня Збройних Сил України Комісія з питань культури та дозвілля 

17.12 – 21.12 

«Андрію, я тобі коноплі сію». Фольклорно- театралізовані дійства до Дня Андрія Первозванного. День вшанування 

памяті ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. «Ой, хто, хто Миколая любить» шкільне свято до Дня 

Святого Миколая 

Педагог-організатор, комісія з питань культури та 

дозвілля. 

24.12 – 28.12 Новорічні ранки Комісія з питань культури та дозвілля 

Педогог-організатор                               С.М.Рябуха 


