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План роботи учкому на ІІ семестр 2016-2017 навчальний рік 

Термін 

проведення 

Зміст Відповідальні 

10.01-13.01 Засідання учкому. Підсумки навчання і виховання в І семестр. Затвердження плану роботи на ІІ семестр. Організаційна комісія. 

16.01-20.01 День соборності України.. Комісія з питань толерантності та духовного 

розвитку 

23.01-27.01 Тетянин день. Всеукраїнська акція «Годівничка» Комісія з питань культури та дозвілля 

30.01-03.02 «Право, обов’язок і честь…» заходи до дня захисника Вітчизни. Комісія з питань толерантності та духовного 

розвитку 

06.02-10.02 Розважальна програма «День Валентина серця іменини». Виставка конкурс валентинок. Комісія з питань культури та дозвілля 

13.02-17.02 Свято «Мова моя барвінкова, диво калинове» до міжнародного дня рідної мови Комісія з питань культури та дозвілля 

20.02-24.02 Спортивні змагання до дня захисника Вітчизни «Козацькі забави». «Право, обов’язок і честь…» заходи до 

дня захисника Вітчизни. 

Комісія з питань спорту та здорового способу 

життя. 

27.02-03.03 Свято зустрічі весни «Благослови, мати, весну зустрічати» Комісія з питань культури та дозвілля 

06.03-10.03 Святковий концерт до міжнародного дня «Подих весни». Шевченківські літературні читання та вечори до 

дня народження Т.Г.Шевченка 

Комісія з питань культури та дозвілля, преси 

та інформації. 

13.03-17.03 Шкільні змагання загонів юних інспекторів руху та конкурси команд КВН ЮІР. Комісія з питань культури та дозвілля 

20.03-24.03  «Давай повернемо землі всі веселкові кольори…!»  екологічна акція Комісія з питань екології та краєзнавства 

27.03-31.03 «Квітневі усмішки». Розважальні заходи до Дня гумору. Комісія з питань культури та дозвілля 

01.04-16.04 Канікули за окремим планом. «Екологічна проблема рідного краю» тематична бесіда до Дня довкілля.  

«Здоровим будь». Бесіди за здоровий спосіб життя до Всесвітнього дня здоров’я. 

Педагог-організатор, комісія з питань 

культури та дозвілля. 

17.04-21.04 Тиждень дитячої та юнацької книги. Акція  у рамках 10 добрих справ «Книга в дарунок». Участь в 

обласних акціях в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища «Чиста планета».  
Комісія з питань культури та дозвілля 

24.04-28.04 Лінійка-реквієм «Дзвони Чорнобиля» Комісія з питань культури та дозвілля 

03.05-05.05 «Їх подвиги в пам’яті вічні». Уроки мужності та шкільні заходи до Дня Перемоги Комісія з питань культури та дозвілля 

08.05-12.05 «Для мами завжди ласкаві слова», свято до Дня матері Комісія з питань культури та дозвілля 

15.05-19.05 «Я – громадянин». Тематичні бесіди до дня молодіжних та дитячих громадських організацій «Дерево 

міцне корінням, а людина – родом», бесіди до Міжнародного дня сім’ї. 

Комісія з питань культури та дозвілля 

22.05-26.05 Засідання учкому по підсумках проведеної роботи за ІІ семестр. 

Свято останнього дзвоника 

Організаційна комісія. 

Комісія з питань культури та дозвілля 

 

Педагог-організатор                               С.М.Рябуха 


