Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета
якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу,
вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності,
демократизму.
Принципи, які лежать в основі учнівського самоврядування:
 розширення реальних прав та повноважень органів
самоврядування;
 свідомість, самодіяльність та активність учнів;
 доброзичлива допомога;
 регулярна почергова змінність виборного активу;
 відповідальність віковим та індивідуальним особливостям
учнів;
 конкретизація колективних творчих справ.

Загальні збори
Голова учкому
Актив учкому

Навчальна
комісія

Дисципліна Дозвілля
і порядок

Робота з
молодшими
школярами

Господарства і
спорту

Комісія
захисту прав
дитини

Комісія
Патріот

Завдання які вирішує учнівське самоврядування:
1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.
2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадською
позицією.
3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом
їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у
вирішенні важливих питань життя класу та школи.
4. Формує ініціативну, здатну приймати настандартні
рішення, особистість.
5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів.
6. Створює широке поле можливостей для самореалізації
школярів в конкретних справах.
7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати
індивідуальної та суспільної мети.
8. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.
Ефективність учнівського самоврядування залежить від:
 розуміння учнями і активом завдань, змісту та суті
самоврядування;
 уміння бачити, визначати, формулювати мету
діяльності;
 здатності самостійно планувати, організовувати
роботу,
координувати
зусилля
різних
ланок
самоврядування, здійснювати самоконтроль;
 здатності враховувати, регулювати, аналізувати власну
діяльність, активно її оцінювати;
 постійного пошуку ефективних форм і методів
діяльності.

Склад учнівського комітету
Сінчук Зоряка – голова учкому
Панасюк Богдана – заступник голови учкому
Головчук Сергій – голова «Навчальної»
комісії.
Кулик Яна - голова комісії «Дисципліни і
порядку».
Крисюк Віта – голова комісії «Роботи з
молодшими школярами».
Чубай Назар – голова комісії «Захисту прав
дитини».
Панасюк Богдана – голова комісії «Організації
дозвілля».
Сидорук Василь – голова комісії «Патріот».

Мета і завдання учнівського
самоврядування
Мета:
- залучення учнів до проведення навчального та
виховного
процесу,
виховання
національної
свідомості, соціально активної особистості.
Завдання:
- участь у розробці плану роботи школи на новий
навчальний рік;
- підготовка до проведення конкурсів, творчих звітів,
змагань;
- забезпечення
порядку
в
школі,
організація
чергування в закладі, у класах;
- організація дозвілля на перервах;
- проведення загально шкільних лінійок, зборів,
конференцій, виставок;
- організація роботи із збереження шкільного майна;
- контроль за відвідуванням учнями школи;
- заслуховування
звітів
органів
учнівського
самоврядування;
- проведення
соціальних
досліджень
проблем
життєдіяльності учнівських колективів.

Шляхи підвищення активності та роль
учнівського самоврядування
1. Надання учням більшої самостійності в організації
колективної діяльності.
2. Активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського
колективу.
3. Поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих.
4. збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного
світу кужного члена колективу через привабливість
соціально-колективних ініціатив.
5. Надання учням реальних прав і обов’язків.
6. Повага педагога до самостійних думок
учнівського самоврядування, його органів.

і

рішень

7. Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної
громадської діяльності. Реалізація в перспективі
принципу: жодного підлеглого – всі відповідальні.
8. Кваліфікована,
тактовна
учнівському активу.

педагогічна

допомога

9. Розширення меж гласності учнівського самоврядування,
відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.

Загальні положення учнівського
самоврядування
-

-

-

-

-

-

учнівське самоврядування – добровільнея об’єднання, метою якого є
моделювання дорослого життя, створення організаційних структур,
наявних у демократичному суспільстві; надання кожній дитині
можливості самореалізуватись у дитячому колективі;
учнівське самоврядування прагне задовольнити соціальні, духовні
інтереси учнів, становленню особистостей та готує до свідомої
активної участі у житті держави;
засновниками учнівського самоврядування є учні 5-11класів;
члени учнівського самоврядування мають змогу набувати соціального
досвіду за такими напрями:
- Я – людина;
- Я – школяр;
- Я – сім’янин;
- Я – професіонал;
- Я – громадянин України;
перебування в учкомі сприяє виробленню вмінь і навичок
організаційної роботи активної життєвої позиції, соціальному
партнерству та взаємодопомозі;
учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальну і
класну з чітким взаємозв’язком органів самоврядування класів із
загально шкільними;
вибори Голови учкому проводяться за принципом загального, рівного
висування кандидатів кожним класом;
вибори голови учкому є загальними, право обирати мають учні 5-11
класів;
Головою учкому може бути обраний учень, якому на день виборів
виповнилось 14 років і який є учнем школи;
вибори Голови учкому є рівними: кожен виборець має 1 голос;
голосування на виборах є таємним;
право висування кандидата в Голови учкому школи має кожен
класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів.

Закони учкому
1. «Закон часу» - не запізнюватися на жоден
захід, справу, збір.
2. «Закон правової руки» - всі мовчать, коли
говорить один.
3. «Закон дружби» - один за всіх, всі за одного.
4. «Закон традиції» - будь вірним традиціям
батьків.
5. «Закон природи» - бережливо стався до усього
живого.
6. «Закон вічливості та поваги» - поважай
дорослих та малих.

Пічня учкому
(музика та слова Аліни Гвоздь)

Сумно було б у школі
Без об’єднання,
Тут ми вчилося творити
Черпаємо знання.
Можемо ми співати
І танцювати теж.
Вірші складаємо дружно,
Радіємо без меж.
Приспів:
Наче вулик наша школа
Все вона гуде, як рій.
І здається, що довкола
Розквітають квіти мрій.
Мислення та уява
Поряд із нами йде,
Кожен обов’язково
Свою ціль знайде.
Злети і падіння
Разом переживем.
Мудрим і вірним друзям
Ми завдячуєм.
Приспів.

Гасло учкому
Нас об’єднує:
Прагнення зробити шкісьне життя змістовним,
цікавим, бажання діяти разом.
Нам найдорожче:
Свобода думки, особистість дитини.
Ми турбуємося:
Про тих, хто менший і слабший від нас, одне про
одного та про тих, хто в біді.
Нам допомагає жити:
Гра, сюрприз, таємниця, вигадка, фантазія, те,
те, що ми вирішуємо й робимо самі.
Ми співпрацюємо:
З усіма, кому зрозумілі і небайдужі наші інтереси
та справи, з тими, хто готовий допомагати нам.
Якщо ти з нами:
Ти знайдеш друзів серед своїх ровесників і
дорослих, зможеш проявити себе там, де цікаво,
не залишишся сам у радості й біді.

Учнівський комітет, як орган
учнівського самоврядування
В багатьох школах України широко використовується
досвід минулих років в організації учнівського самоврядування –
організована робота учнівських комітетів.
У «Положенні про учком», яке було затверджено ще в
1978р., записано: «Учнівський комітет є виконавчим органом
учнівського самоврядування в школі, його завдання – активно
сприяти становленню згуртованого колективу, покликаного
формувати в учнів свідоме і відповідальне ставлення до своїх прав
і обов’язків».
Головним
завданням
учнівського
комітету,
підкреслювалося в Положенні, є всіляке сприяння колективу у
забезпеченні глибокого засвоєння учнями основ наук.
Учком організовує облік відвідування навчальних заннять,
контролює виконання учнями режиму дня, допомагає вчителям в
обладнанні навчальних кабінетів, у створенні й організації роботи
навчального активу(асистентів, консультантів, лаборантів з числа
школярів).
Учком організовує самообслуговування: прибирання
класних кімнат та інших приміщень школи, благоустрій шкільної
території, участь школярів у ремонті меблів, поточному ремонті
приміщень.
Учком сприяє вихованню свідомої дисципліни та культури
поведінки учнів.
Чимало того,що є у згаданому положенні – структура, зміст
роботи, взаємодія учкому, адміністрації школи та педагогічного
колективу – може бути використане у нових рекомендаціях щодо
учнівського самоврядування у сучасних школах.

План засідань учнівського комітету
№

Дата

1.

19.09.18р.

2.

17.10.18р.

3.

14.11.18р.

4.

19.12.18р.

на І семестр
Зміст роботи
Організаційне засідання:
- про вибори голови учкому;
- про призначення голів комісій;
- про затвердження плану роботи
учкому на І семестр;
- про затвердження графіку
чергування класів по школі на І
семестр;
- про дотримання учнями загальних
правил для учнів.
- про організацію масових заходів в
школі
- Про черговий випуск шкільної газети
«Голос школи».
- про організацію масових заходів в
школі;
- про санітарний стан школи.
- Про проведення І туру шкільних
олімпіад.
- про дотримання єдиних режимних
правил роботи школи.
- про роботу редколегії.
- про організацію і проведення
урочистих заходів на листопад.
- Про організацію і проведення
загальношкільних заходів на грудень.
- про рейтинг класних колективів за І
семестр.
- про підготовку та проведення
Новорічних свят та новорічних
канікул.

Відповідальний
Директор,
ЗДВР,
педагог-організатор.

Педагог-організатор,
голова учкому,
голови комісій.
Педагог-організатор,
голова учкому,
голови комісій.

Педагог-організатор,
голова учкому,
голови комісій.

План засідань учнівського комітету
№

Дата

1.

16.01.19р.

2.

13.02.19р.

3.

13.03.19р.

4.

17.04.19р.

5.

15.05.19р.

на ІІ семестр
Зміст роботи
- Про підсумки роботи за І семестр.
Головні недоліки і досягнення.
- Обговорення плану роботи на ІІ
семестр.
- про організацію масових заходів на
січень
- Про черговий випуск шкільної газети
«Голос школи»;
- про дотримання єдиних режимних
правил роботи школи;
- про організацію масових заходів на
лютий .
- Про роботу редколегії;
- про пропаганду здорового способу
життя.
- про організацію масових заходів на
березень .
- Про участь у Дні Цивільних Знань;
- про організацію масових заходів на
квітень;
- про роботу редколегії.
-Про рейтинг класів по успішності та
поведінці;
- про організацію масових заходів на
травень;
- звіт волонтерів;
- про підсумки роботи за рік.

Відповідальний
Голова учкому
ЗДВР,
педагог-організатор.

Педагог-організатор,
голова учкому,
голови комісій.

Педагог-організатор,
голова учкому,
голови комісій.
Педагог-організатор,
голова учкому,
голови комісій.
ЗДВР,
педагог-організатор,
голова учкому,
голови комісій.

План роботи учнівського комітету
на І семестр
№

Дата

1.

19.09.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
педагог-організатор

2.

21.09.18р.

Участь у святі «Осіння ярмарка»

Члени учкому

3.

28.09.2018р.

Допомога у проведенні заходів до 100-річчя від
дня народження В.О.Сухомлинського

Члени учкому

4.

Зміст роботи

Відповідальний

На протязі місяця Інформаційний бюлетень «Обережно гриби!»

5.

05.10.2018р.

До Дня працівника освіти проведення
міністерства освіти в Довгалівській ЗОШ

6.

08.1012.10.2018р.

Допомога
козацтва

7.

у

проведенні

тижня

Редколегія
Дня

Члени учкому

Українського

Члени учкому

На протязі місяця Інформаційний
бюлетень
по
профілактиці
сальмонельозу та інших кишкових інфекцій серед
школярів

Редколегія

8.

15.1019.10.2018р.

Участь у тижні правових знань

Члени комісії

9.

17.10.2018р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
педагог-організатор

10.

26.10.2018р.

Допомога у організації Дня боротьби з торгівлею
людьми

Члени учкому

11.

26.10.2018р.

Організація вечора «Посвята в старшокласники»

Члени учкому

12.

05.1109.11.2018р.

Участь у тижні писемності та мови

Члени учкому

13.

14.11.2018р.

Засідання учнівського комітету

14.

16.11.2018р.

Допомога у проведенні заходів до Міжнародного
дня толерантності

Члени учкому

15.

20.11.2018р.

Випуск інформаційного бюлетеня до Всесвітнього
дня дитини «Конвенція про права дитини»

Редколегія

16.

21.11.2018р.

Організація Вахти пам’яті Небесної Сотні

Члени учкому

17.

23.11.2018р.

Участь у Дні скорботи та пам’яті з нагоди
відзначення роковин Голодомору 1932-1933рр в
Україні.

Члени учкому

Голова учкому,
педагог-організатор

18.

На протязі місяця Інформаційний бюлетень по профілактиці
захворювання на грип

Редколегія

19.

26.1130.11.2018р.

Участь у тижні «Діти проти насильства»

Члени учкому

20.

30.11.2018р.

Допомога у проведенні заходів до Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом

Члени учкому

21.

07.12.2018р.

Організувати перегляд відеороликів Ніка Вуйчича
до Дня захисту прав дитини

Члени учкому

22.

07.12.2018р.

Проведення військово-патріотичного вечора до
Дня Збройних Сил України

Члени учкому

14.12.2018р.

Допомога у організації Свята Андрія

24.

19.12.2018р.

Допомога у проведенні «Гостин у святого
Миколая»

25.

19.12.2018р.

Засідання учнівського комітету

26.

27.1228.12.2018р.

Участь у організації та святкуванні Нового року

Члени учкому

23.

27.

На протязі місяця Інформаційний бюлетень «Обережно лід»

Члени учкому
Голова учкому,
педагог-організатор
Члени учкому
Члени учкому

План роботи учнівського комітету
на ІІ семестр
№

Дата

1.

16.01.19р.

Засідання учнівського комітету

2.

18.01.19р.

Конкурс колядок і щедрівок

Члени учкому

3.

22.01.19р.

День соборності України «Діти єднають Україну»

Члени учкому

4.

26.01.19р.

День пам’яті загиблих під Крутами «Слово про
героїв Крут»

Члени учкому

5.

Зміст роботи

На протязі місяця Інформаційний
бюлетень
захворювань органів зору»

Відповідальний
Голова учкому,
педагог-організатор

«Профілактика

Члени учкому

Тиждень профорієнтації

Члени учкому

15.02.19р.

День Святого Валентина. Святкова пошта

Голова учкому,
члени учкому

8.

13.02.19р.

Засідання учнівського комітету

9.

15.02.19р.

Допомога у організації ранку до Дня Стрітення
«Вже зима зібралася в дорогу»

10.

20.02-22.02.19р.

11.

21.02.19р.

6.

04.02-08.02.19р.

7.

12.

День пам’яті героїв «Небесної Сотні»

Голова учкому,
педагог-організатор
Члени учкому
Голова та члени
учкому, педагогорганізатор

Конкурс читців «Мужай, прекрасна наша мово» допомога в організації.

Члени учкому

На протязі місяця Інформаційний бюлетень «Профілактика хвороб
пов’язаних з порушенням постави»

Члени учкому

Міжнародний день боротьби з наркотиками

Члени учкому

04.03-08.03.19р.

Допомога в організації шевченківського тижня «На
струнах кобзаревої душі»

Члени учкому

15.

08.03.19р.

Допомога в організації операції «Сюрприз для
мами»

Члени учкому

16.

13.03.19р.

Засідання учнівського комітету

17.

18.03-22.03.19р.

13.

01.03.19р.

14.

Тиждень дитячої та юнацької книги.

Голова, члени
комісії, педагогорганізатор
Члени учкому

18.

На протязі місяця Інформаційний бюлетень до Всесвітнього дня
боротьби з туберкульозом «Профілактика
туберкульозу»

Члени учкому
Члени учкому

Допомога у проведенні Тижня здоров’я

Члени учкому

01.04.19р.

Допомога у проведенні гри «Щирий сміх
продовжує життя»

Члени учкому

21.

19.04.19р.

До всесвітнього дня довкілля проведення акції
«Школа – наш спільний дім»

Члени учкому

22.

17.04.19р.

Засідання учнівського комітету

23.

22.0426.04.2018р.

24.

25.

19.

01.04-08.04.19р.

20.

26.

Голова, члени
комісії, педагогорганізатор

Участь у Тижні безпеки життєдіяльності

Члени учкому

26.04.19р.

Допомога в проведенні Міжнародного Дня пам’яті
Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль – біль та
пам’ять України»

Члени учкому

30.04.19р.

Допомога у проведенні конкурсу виставки
«Писанка - 2019»

Члени учкому

На протязі місяця Інформаційний бюлетень «Профілактика
педикульозу та шкіряних захворювань»

Члени учкому

27.

08.05.19р.

День пам’яті та примирення «Вічна слава героям!
Низько вклоняємося їм»

Члени учкому

28.

10.05.19р.

Допомога в організації свята до Дня Матері
«Мамо, мамочко, матуся»

Члени учкому

29.

15.05.19р.

Засідання учнівського комітету

30.

16.05.19р.

Свято української вишиванки. Флешмоб

Члени учкому

31.

17.05.19р.

Допомога в проведенні Свята Букварика

Члени учкому

32.

17.05.19р.

День Європи

Члени учкому

33.

34.

На протязі місяця Інформаційний бюлетень «Профілактика
травматизму серед школярів»
31.05.19р.

Участь у проведенні Свята останнього дзвоника

Голова, члени
комісії, педагогорганізатор

Члени учкому
Голова та члени
учкому

Редколегія шкільної газети
«Голос школи»
Сінчук Зоряна – відповідальна за випуск
Чубай Назар
Сова Ярослава
Кулик Яна
Іськович Вадим
Янісевич Денис

Журналісти:

Комісія дисципліни та
порядку
Пам’ятка комісії
1. Організація контролю за чергуванням учнів по школі.
2. Нагляд за додержанням правил поведінки учнями школи.
3. Організація харчування та поведінка учнів в їдальні
4. Проведення загальношкільних заходів: шкільної лінійки,
щотижневих вісників, санітарних днів, рейдів перевірок
відвідування учнями школи, спізнень, пропусків уроків.
5. Організовує

випуск

«Колючки»,

використовує

заходи

виховного впливу до порушників дисципліни.
6. Проводять бесіди по шкідливості куріння, алкоголю та
наркотиків

на

організм

школяра.

Ведуть

пропаганду

здорового способу життя.
7. Виходить з пропозиціями на батьківський комітет, раду
школи з питань поведінки учнів.

Склад комісії
1. Кулик Яна – голова комісії
2. Ліхатова Іванна – заступник
3. Василюк Юлія - секретар
4. Волощенко Валентина
5. Панасюк Каріна

План роботи комісії «Дисципліни та порядку»
на І семестр
№
1.

Дата
03.09.18р.

Зміст роботи
Лінійка з питань чергування учнів по
школі

Відповідальний
Директор школи,
голова комісії

2.

03.09.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

3.

19.09.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

4.

26.09.18р.

Рейд наявності підручників,
щоденників, зошитів в учнів 9-11кл.

Комісія«Дисципл. та
порядку»

5.

01.10.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

6.

10.10.18р.

Рейд-перевірка відвідування учнями
5-11кл. школи

Комісія«Дисципл. та
порядку»

7.

17.10.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

8.

19.10.18р.

Рейд-перевірка «Ні – запізненням!»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

9.

05.11.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

10.

12.11.18р.

Перегляд діафільму «Про шкідливість Комісія«Дисципл. та
куріння» учнями 9-11кл
порядку»

11.

14.11.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

12.

22.11.18р.

Рейд-перевірка «Дотримання
санітарного режиму в класі»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

13

30.11.18р.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
Профілактика алкоголізму,
наркоманії та СНІДу. Тренінг «За
здоровий спосіб життя»

Комісія«Дисципл. та
порядку», класні
керівники

14.

03.12.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

15.

13.12.1814.12.18р.

Рейд-перевірка запізнень учнів на
уроки.

Комісія«Дисципл. та
порядку»

16.

19.12.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

17.

27.12.18р.

Звіт голови комісії «Дисципліни та
порядку» на засіданні ради
профілактики

Голова комісії

План роботи комісії «Дисципліни та порядку»
на ІІ семестр
№
1.

Дата
14.01.19р.

Зміст роботи
Засідання комісії

Відповідальний
Голова комісії

2.

16.01.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

3.

21.01.19р.

Контроль за чергуванням учнів по
школі

Комісія«Дисципл. та
порядку»

4.

04.02.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

5.

07.02.19р.

Проведення рейду «Ні –
запізненням!»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

6.

13.02.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

7.

19.02.19р.

Проведення рейду відвідування
учнями школи

Комісія«Дисципл. та
порядку»

8.

21.02.19р.

Індивідуальні бесіди з учнями, що
порушують дисципліну

Комісія«Дисципл. та
порядку»

9.

04.03.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

10.

07.03.19р.

Бесіди з учнями девіантної поведінки

Комісія«Дисципл. та
порядку»

11.

13.03.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

12.

14.03.19р.

Рейд «Якість чергування учнів по
школі»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

13.

01.04.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

14.

11.04.19р.

Рейд «Дотримання чистоти і порядку
у класних кімнатах»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

15.

17.04.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

16.

06.05.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

17.

10.05.19р.

Бесіди з учнями «групи ризику»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

18.

16.05.19р.

Рейд «Збереження шкільного майна»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

19.

15.05.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова «Дисципл. та
порядку» і голова
учкому

20.

24.05.19р.

Рейтинг «Клас з найкращою
поведінкою»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

21.

29.05.19р.

Підсумки роботи за рік

Голова
комісії«Дисципл. та
порядку»

План засідань комісії
«Дисципліни та порядку»
на І семестр
№

Дата
03.09.18р.

1.
2.
3.
4.

01.10.18р.
1.

2.
05.11.18р.
1.

2.

3.

4.
03.12.18р.
1.
2.
3.

4.

Зміст роботи
І засідання
Організаційне засідання:
- про формування комісії;
- про затвердження плану роботи;
- про організацію дисципліни учнів
відповідно до вимог режиму школи
- про організацію та проведення
рейду наявності підручників,
щоденників, зошитів в учнів 9-11кл.
ІІ засідання
- Про організацію та проведення
рейду-перевірки відвідування школи
учнями 5-11кл.
- про проведення рейд-перевірки «Ні
– запізненням!
ІІІ засідання
-Про організацію перегляду
діафільму «Про шкідливість
куріння» учнями 9-11класу.
- проведення рейд-перевірки
«Дотримання санітарного режиму в
класі»
-про допомогу у проведенні
Всесвітнього деня боротьби зі
СНІДом. Проведення бесід з учнями
з метою профілактики алкоголізму,
наркоманії та СНІДу.
- про організацію санітарних днів
ІV засідання
- Про проведення рейд-перевірок
запізнень учнів на уроки.
- звіт про чергування учнів за І
семестр
- про підбиття результатів рейтингу
найкращого класу по дотриманні
зразкової поведінки та порядку
- звіт голови комісії за пророблену
роботу за І семестр

Відповідальний
Голова комісії
Комісія«Дисципл. та
порядку»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

Голова комісії

План засідань комісії
«Дисципліни та порядку»
на ІІ семестр
№

Дата
14.01.19р.

1.
2.
3.
04.02.19р.
1.
2.
3.

04.03.19р.
1.
2.
3.
01.04.19р.
1.

2.

06.05.19р.
1.
2.
3.
4.

Зміст роботи
V засідання
- Про підсумки роботи комісії за І
семестр
- про затвердження плану роботи на
ІІ семестр
- про організацію контролю за
чергуванням учнів по школі
VІ засідання
- про організацію та проведення
рейду відвідування учнями школи
- про проведення рейд-перевірки «Ні
– запізненням!
- про проведення індивідуальних
бесід з учнями, що порушують
дисципліну
VІІ засідання
- Про результати рейдів;
- про проведення бесід з учнями
девіантної поведінки;
- про проведення рейду якості
чергування учнів по школі;
VІІІ засідання
- Про проведення рейд-перевірок по
дотриманню чистоти і порядку у
класних кімнатах; результати
проведених перевірок;
- про співпрацю з учителями щодо
покращення дисципліни учнів на
перервах, дотримання чистоти і
порядку в класних кімнатах, участь
у шкільних заходах
ІХ засідання
- Про роботу з дітьми групи ризику;
- про проведення рейдів збереження
шкільного майна
- про рейтинг «клас з найкращою
поведінкою»
- про підсумки роботи за рік

Відповідальний
Голова комісії
Комісія«Дисципл. та
порядку»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

Комісія«Дисципл. та
порядку»

Голова комісії

Дитяча кімната міліції інформує

Кримінальна відповідальність
неповнолітніх
Кримінальний кодекс України (стаття 10)
Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до
вчинення злочину минуло шістнадцять років.
Особи, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до
шістнадцяти років підлягають кримінальній відповідальності
лише за вбивство, посягання на життя суді, працівника
правоохоронного органу, військовослужбовця, умисне заподіяння
тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я,
згвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне, злісне або особливо
злісне хуліганство, незаконне заволодіння транспортним засобом,
умисне знищення або пошкодження державного, колективного чи
індивідуального майна громадян, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до статті 98 Кримінального кодексу України, до
неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочинів, судом
можуть бути застосовані такі основні види покарань:
- штраф;
- громадські роботи;
- виправні роботи;
- арешт;
- позбавлення волі на певний строк.
Призначають покарання неповнолітньому, суд, крім
обставин, передбачених КК, враховує умови його життя і
виховання, вплив дорослих, рівень розвитку.

1.
2.
3.
4.

Вимоги по збереженню шкільного майна
Всі учні зобов’язанні берегти шкільне майно, бережно
поводитися зі своїми речами та речами товаришів.
Забороняється псувати парти, дошку, бруднити стіни, двері,
вікна в класах і коридорах.
Учні повинні оберігати зелені насадження на шкільному
подвір’ї та навколо нього.
При пошкодженні шкільного майна батьки учня зобов’язані
відшкодувати матеріальні збитки.

Вимоги по догляду за підручниками, зошитами, щоденниками
1. Підручники мають бути акуратно обгорненні, мати закладки.
2. Зошити учнів мають бути чистими і підписаними за
встановленим зразком.
3. Всі записи в зошитах мають відповідати правилам
орфографічного режиму.
4. Кожен учень повинен акуратно вести щоденник і у
встановлений класним керівником день здавати щоденник на
перевірку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обов’язки чергових по школі
Для підтримки дисципліни і порядку в школі призначається
черговий клас, який чергує протягом тижня;
Черговий клас з’являється до школи за 30 хвилин до початку
уроків.
Чергові учні обов’язково повинні мати пов’язки або бейджики і
чергувати на визначених постах.
Чергові повинні стежити за порядком і дисципліною учнів,
вимагати від них виконання правил внутрішнього розпорядку.
Протягом дня роботу чергового класу перевіряє класний
керівник та черговий адміністратор.
Після закінчення чергування чергові класи складають звіт і
подають його голові учкому або педагогу-організатору для
оголошення по шкільному радіо.

Комісія «Навчальна»
 Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки
 Залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за
інтересами
 Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створення
лекторських груп тощо
 Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, в організації виготовлення
дидактичного та роздаткового матеріалу
 Проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів
 Члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим
дня, виконання домашніх завдань, користь читання)

1.

Головчук Сергій – голова комісії

2.

Янісевич Станіслав – заступник

3.

Коткудак Олександра - секретар

4.

Кулик Яна

5.

Йовзик Ольга

План роботи комісії «Навчальна»
на І семестр
№
1

Дата
05.09.18р.

Зміст роботи
Відповідальний
Засідання комісії з питань
Голова комісії
планування роботи та розподілу
доручень

2

19.09.18р.

Засідання учнівської ради

3

21.09.18р.

Рейд зовнішнього вигляду учнів Члени «Навчальної»
комісії

4

26.09.18р.

Робота ради профілактики

Голова комісії

5

03.10.18р.

Засідання комісії з вирішення
необхідних питань

Голова комісії

6

15.10.1819.10.18р.

Тиждень правових знань

Шнайдрук О.В.

7

17.10.18р.

Засідання учнівської ради

Голова комісії та
голова учкому

8

19.10.18р.

Рейд порядку та дисципліни

Голова комісії

9

05.11.1809.11.18р.

Тиждень писемності та мови.

Члени комісії

10

07.11.18р.

Засідання комісії вирішення
необхідних питань

Голова комісії

11

14.11.18р.

Засідання учнівської ради

Голова комісії та
голова учкому

12

21.11.18р.

Робота ради профілактики

Голова комісії

13

05.12.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

14

14.12.18р.

Рейд порядку та дисципліни

Члени комісії

15

19.12.18р.

Засідання учнівської ради

Голова комісії та
голова учкому

Голова комісії та
голова учкому

План роботи комісії «Навчальна»
на ІІ семестр
№
1

Дата
16.01.19р.

Зміст роботи
Засідання комісії

Відповідальний
Голова комісії

2

16.01.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

3

28.01.19р.

Допомога учням, що відстають
у навчанні.

Члени «Навчальної»
комісії

4

31.01.19р.

Рейд «Підготовка учнів до
уроку»

Голова комісії

5

06.02.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

6

04.02-08.02.19р. Участь у тижні профорієнтації

Місюк І.М., члени
комісії

7

13.02.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

8

20.02.19р.

Рейд наявності в учнів зошитів
та підручників на уроках

Голова комісії
Члени комісії

9

21.02.19р.

Участь у конкурсі «Мужай,
прекрасна наша мово»

Голова комісії
Члени комісії

10

06.03.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

11

12

13

14

04.03-08.03.19р. Допомогти в організації та
проведенні Шевченківського
тижня «На струнах кобзаревої
душі»
13.03.19р.

Засідання учнівського комітету

18.03-22.03.19р. Допомогти у проведенні тижня
дитячої та юнацької книги
03.04.19р.

Засідання комісії

Члени комісії

Голова комісії та
голова учкому
Голова комісії
Голова комісії

15

16

17.04.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

22.04-26.04.19р. Тиждень безпеки
життєдіяльності.
Роз’яснювальна робота серед
учнів

Члени комісії

17

25.04.19р.

Підготовка статті в шкільну
газету до Міжнародного Дня
пам’яті про Чорнобильську
катастрофу

Члени комісії

18

01.05.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

19

17.05.19р.

До Дня Європи підготувати
тематичний стенд

Члени комісії

20

08.05.19р.

Допомогти у організації та
проведенні Дня пам’яті та
примирення

Члени комісії

21

09.05.19р

Благодійна акція «Привітай
ветерана зі святом»

Члени комісії

22

15.05.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

23

30.05.19р.

Допомога класним керівникам у Члени комісії
визначенні рейтингу успішності
учнів

План засідань комісії «Навчальна»
на І семестр
№

Дата
05.09.18р.

1.
2.
3.
4.

5.

03.10.18р.
1.
2.

3.
07.11.18р.
1.

2.

Зміст роботи
І засідання
Організаційне засідання:
- про розподіл доручень;
- про затвердження плану роботи на І
семестр;
- про організацію навчання учнів;
- про організацію рейду зовнішнього
вигляду учнів(контроль за зовнішнім
виглядом учнів(обов’язкова шкільна
форма), наявність спортивної форми
на уроках фізкультури);
- про проведення роботи ради
профілактики(організація роботи з
дітьми, схильними до правопорушень,
пропусків занять без поважних
причин; проведення індивідуальної
роботи з учнями, схильними до
правопорушень);
ІІ засідання
- Про участь учнів у предметних
олімпіадах;
- про проведення рейду порядку та
дисципліни(контроль за створенням
незалежних умов для навчання;
контроль за учнями що запізнюються;
контроль за пропусками занять без
поважних причин; контроль за
відвідуванням, підготовкою до уроків
(наявність зошитів, щоденників,
підручників));
- про допомогу у проведенні тижня
правових знань
ІІІ засідання
- Про підсумки проведення шкільних
олімпіад (організація шкільної лінійки
з нагородження переможців);
- про роботу ради профілактики
(організація роботи з дітьми,
схильними до правопорушень,
пропусків занять без поважних

Відповідальний
Голова комісії
Члени комісії

Члени комісії

Голова і члени
комісії

3.
05.12.18р.
1.

2.

причин; проведення індивідуальної
роботи з дітьми, до правопорушень;
залучення цих дітей до активної
роботи у шкільному житті );
- про допомогу у проведенні тижня
писемності та мови
ІV засідання
- про проведення рейду порядку та
дисципліни створенням незалежних
умов для навчання; контроль за
учнями що запізнюються;
контроль за пропусками занять без
поважних причин; контроль за
відвідуванням, підготовкою до уроків
(наявність зошитів, щоденників,
підручників));
- звіт за І семестр

Голова та члени
комісії

План засідань комісії «Навчальна»
на ІІ семестр
№
1.

Дата
16.01.19р.

2.
3.

1.
2.
3.

06.02.19р.

4.
5.

1.

06.03.19р.

2.
3.

1.

03.04.19р.

2.

1.
2.
3.
4.

01.05.19р.

Зміст роботи
V засідання
- Про затвердження плану роботи на ІІ
семестр;
- про допомогу учням, що відстають у
навчанні;
- про рейд «Підготовка учнів до
уроку».
VІ засідання
- Про стимуляцію учнів до навчання;
- про участь у тижні профорієнтації;
- про профілактику хвороб, пов’язаних
з порушенням постави учнів;
- про рейд наявності в учнів зошитів та
підручників на уроках;
- про конкурс «Мужай прекрасна наша
мово»
VІІ засідання
- Про участь у Шевченківському
тижні;
- про тиждень дитячої та юнацької
книги;
- про Всесвітній День боротьби з
туберкульозом
VІІІ засідання
- про участь у тижні безпеки
життєдіяльності;
- про участь у Міжнародному дні
пам’яті про Чорнобильську
Катастрофу.
ІХ засідання
- про відзначення Дня Європи;
- про участь у Дні пам’яті та
примирення;
- про рейтинг успішності учнів по
класах;
- звіт голови комісії за навчальний рік.

Відповідальний
Голова комісії
Члени комісії

Голова комісії
Члени комісії

Голова і члени
комісії

Голова та члени
комісії

Голова та члени
комісії

Комісія по роботі з
молодшими школярами
Пам’ятка комісії
1. Організація позаурочної діяльності молодших
школярів.
2. Надання шефської допомоги.
3. Залучення до спільної роботи по впровадженню
народознавства.
4. Допомога при організації і проведенні гриподорожі «Ми – майбутні козачата».
5. Колективна творча діяльність: свята, огляди,
конкурси.

Склад комісії
Голова комісії – Крисюк Віта
Заступник – Цимбалюк Вікторія
Секретар – Базелюк Юлія
наст. 4 кл. – Мельник Софія
наст. 3 кл. – Балаж Микола
наст. 2 кл. – Базелюк Юлія
наст. 1 кл. – Цимбалюк Вікторія

План роботи комісії по роботі з молодшими
школярами
на І семестр
Зміст роботи

№

Дата

Відповідальний

1.

13.09.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

2.

19.09.18р.

Засідання учнівської ради

Голова учкому,
Голова комісії

3.

13.09.18р.

Допомога у підготовці спортивної
естафети для учнів 1-4 класів.

Члени комісії
Кл. керівники

4.

21.09-22.09.18р.

Підготовка до роботи над осінніми
аплікаціями. Виготовлення осінніх
аплікацій.

Педагог-організатор,
члени комісії

5.

01.10.2018р.

Залучення учнів молодших класів до
волонтерської роботи

Члени комісії

6.

08.10-12.10.18р.

Тиждень українського козацтва

Члени комісії

7.

11.10.18р.

Допомога у проведенні гри «Ми
маленькі козачата»

Члени комісії

8.

11.10.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

9.

17.10.18р.

Засідання учнівської ради

Голова учкому,
Голова комісії

10.

19.10.18р.

Проведення ігор з молодшими
школярами на перервах
Бесіда «Національна символіка»

Комісія«Роботи з мол.
школ.»

11.

08.11.18р.

Засідання комісії

Члени комісії

12.

14.11.18р.

Засідання учнівської ради

Голова комісії

13.

15.11.18р.

Бесіда «Моя мова калинова...»

Голова учкому,
Голова комісії

14.

21.11.18р.

Розучування нових ігор з учнями 1-4
класу.

Члени комісії

15.

13.12.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

16.

19.12.18р.

Засідання учнівської ради

17.

19.12.18р.

18.

27.12.18р.

Свято для молодших учнів «Гостини у
святого Миколая»
Новорічне свято

Голова учкому,
Голова комісії
Педагог-організатор,
члени комісії
Члени комісії

План роботи комісії по роботі з молодшими
школярами
№

Дата

на ІІ семестр
Зміст роботи

1.

16.01.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
Голова комісії

2.

18.01.19р.

Допомога у проведенні інформаційних
хвилинок «Водохреще» в 1-4 класах

Члени комісії

3.

16.01.19р.

Засідання комісії

Педагог-організатор,
голова комісії

Ігри на перервах

Члени комісії

Засідання комісії

Голова комісії

Розучування ігор з молодшими
школярами.

Члени комісії

4.
5.
6.

Впродовж місяця
14.02.2019р.
Впродовж місяця

Відповідальний

7.

13.02.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
Голова комісії

8.

15.02.19р.

Допомога в організації свята Стрітення
учням 3 класу

Комісія«Роботи з мол.
школ.»

9.

20.02.19р.

Допомога у підготовці учнів молодших
класів до конкурсу читців «Мужай
прекрасна наша мово»

Члени комісії

10.

14.03.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

11.

08.03.19р.

Допомога у виготовленні вітальних
листівок до весняного свята «Сюрприз
для мами»

Члени комісії

12.

13.03.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
Голова комісії

13.

01.04.19р.

Допомогу у проведенні ігрової
програми «Щирий сміх продовжує
житя»

Члени комісії

14.

01.04-08.04.19р.

Допомога у проведенні тижня здоров’я

Члени комісії

15.

Впродовж місяця

Розучування ігор з учнями 1-4 класів

Члени комісії

Допомогти учням 1-4 кл. підготуватися
до Конкурсу-виставки «Писанка -

Члени комісії

16.

30.04.19р.

2019»
17.

11.04.19р.

Засідання комісії

Педагог-організатор,
Голова комісії

18.

15.04.19р.

Подорож до парку «Досліджуємо
довкілля»

Педагог-організатор,
члени комісії

19.

22.04.26.04.2019р.

Допомога у проведенні заходів до
тижня безпеки життєдіяльності

Члени комісії

20.

09.05.2019р.

Засідання комісії

Голова комісії

21.

06.05.2019р.

До Дня Матері виготовлення виробів
для мам

Члени комісії

22.

17.05.2019р.

Допомога у організації та проведенні
свято Букварика з учнями 1 класу

Члени комісії

23.

24.05.2019р.

Допомога у організації творчого звіту 4
класу «Ми вже не малюки»

Члени комісії

Ігри на перервах

Члени комісії

24.

Впродовж місяця

План засідань комісії по роботі з молодшими
школярами
№

Дата

І засідання
Голова комісії
- Про обрання голови комісії
- про розподіл обов’язків членів
комісії
- про затвердження плану роботи
комісії на І семестр
- про проведення спортивної естафети
підчас «Олімпійського тижня»;
Члени комісії
- про виготовлення осінніх аплікацій з
молодшими школярами.

11.10.18р.

ІІ засідання
- Про участь у тижні козацтва.
Допомога у проведенні з учнями 1-4
кл. козацьких забав.
- про проведення бесіди «Національна
символіка»
- про проведення ігор з молодшими
учнями на перервах

3.
4.
5.

1.

2.
3.

08.11.18р.
1.
2.

13.12.18р.

2.
3.

4.

Відповідальний

13.09.18р
1.
2.

1.

на І семестр
Зміст роботи

ІІІ засідання
- Про підготовку та проведення
бесіди «Моя мова калинова...»
- про розучування нових ігор з
учнями 1-4 класу.
ІV засідання
- Про допомогу у організації та
проведенні для молодших учнів свята
«Гостини у святого Миколая»
- про допомога у проведенні
Новорічних свят;
- про виготовлення разом з
молодшими учнями новорічних
прикрас;
- звіт голови комісії за І семестр

Комісія«Роботи з мол.
школ.»
Члени комісії
Члени комісії

Комісія«Роботи з мол.
школ.»
Члени комісії
Педагог-організатор,
члени комісії
Комісія«Роботи з мол.
школ.»
Члени комісії
Голова комісії

План засідань комісії по роботі з молодшими
школярами
№

Дата
16.01.19р

1.
2.
3.
14.02.19р.
1.
2.
3.
4.
5.
14.03.19р.
1.
2.
3.
4.
5.
11.04.19р.
1.
2.
3.
09.05.19р.
1.
2.
3.
4.
5.

на ІІ семестр
Зміст роботи
V засідання
- Про затвердження плану роботи на
ІІ семестр;
- про інформаційні хвилинки
«Водохреще»;
- про ігри з дітьми на перервах
VІ засідання
- Про Свято Стрітення «Вже зима
зібралася в дорогу»;
- про участь у конкурсі читців
«Мужай, прекрасна наша мово»;
- про участь у шевченківському тижні
«На струнах Кобзаревої душі»;
- про допомогу у організації свята
«Сюрприз для мами»
- про розучування нових ігор з
молодшими класами
VІІ засідання
- Про тиждень дитячої та юнацької
книги;
- про виготовлення вітальних
листівок «Весна для мами!»;
- про тиждень здоров’я;
- про участь у ігровій програмі
«Ширий сміх продовжує життя»;
- про розучування ігор з учнями 1-4
класу.
VІІІ засідання
- Про подорож до парку
«Досліджуємо довкілля»
- про конкурс-виставку «Писанка –
2019»;
- по участь у тижні безпеки
життєдіяльності.
ІХ засідання
- Про виготовлення виробів до Дня
Матері;
- про Свято Букварика;
- про творчий звіт 4 класу «Ми вже не
малюки»;
- про ігри на перервах;
- звіт голови комісії за рік.

Відповідальний
Голова комісії
Члени комісії

Голова комісії
Члени комісії

Голова комісії
Члени комісії

Члени комісії
Голова комісії

Члени комісії
Голова комісії

Пам’ятка комісії
 Виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна
 Веде облік збереження меблів закріплених за класами
 Проводить рейди по перевірці збереження шкільного майна
 Забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів, дбає про охорону та
зміцнення їх здоров’я
 Пропагує здоровий спосіб життя
 Організовує роботу спортивних гуртків
 Організовує проведення протягом навчального року змагань спортивної
олімпіади з різних видів спорту
 Сприяє формуванню творчої, працелюбної особистості, дбайливого господаря
Склад комісії
1. Голова комісії – Боратинський Степан
2. Заступник – Чубай Назар
3. Секретар – Коткудак Вікторія
4. Крохмаль Орест
6. Іськович Богдан

План роботи комісії «Господарства і спорту»
№

Дата

1.

03.09-07.09.18р.

2.

на І семестр
Зміст роботи

Відповідальний

Тиждень фізкультури і спорту

Члени комісії

10.09.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

3.

19.09.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії,голова
учкому

4.

28.09.18р.

Рейд по перевірці збереження шкільного
майна

Голова і члени комісії

5.

08.10.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

6.

17.10.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії і голова
учкому

7.

18.10.18р.

Робота трудових десантів з прибирання
двору школи

Члени комісії

8.

14.11.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії і голова
учкому

9.

12.11.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

10.

13.11.18р.

Змагання з баскетболу між учнями 10-11кл.

Вч.Фізкультури
Члени комісії

11.

10.12.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

12.

19.12.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії і голова
учкому

13.

19.12-21.12.18р.

Змагання з волейболу 9-11кл.

Вч.Фізкультури
Члени комісії

14.

24.12.18р.

Рейд по перевірці збереження шкільного
майна

Голова і члени комісії

План роботи комісії «Господарства і спорту»
на ІІ семестр
Зміст роботи

№

Дата

1.

14.01.19р.

Засідання комісії

Відповідальний
Голова комісії

2.

17.01.19р.

Проведення бесіди з учнями 5-6 класів
«Безпечне поводження на воді взимку»

Члени комісії

3.

16.01.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

4.

31.01.19р.

Випуск агітаційної статті «Здоровим бути
модно»

Члени комісії

5.

11.02.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

6.

13.02.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

7.

20.02.19р.

Рейд по перевірці збереження шкільного
майна

Члени комісії

8.

27.02.19р.

Змагання з шашок між учнями 7-11 класів

Члени комісії

9.

28.02.19р.

Підготувати статтю «Профілактика хвороб
пов’язаних з порушенням постави»

Члени комісії

10.

01.03.19р.

Організація перегляду відеофільму «Увага!
Наркотики!»

Члени комісії

11.

11.03.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

12.

13.03.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова і члени комісії

13.

21.03.19р.

Змагання з волейболу між учнями 10-11 кл.

Члени комісії

14.

22.03.19р.

До Всесвітнього Дня боротьби з
туберкульозом подати статтю у шкільну
газету

Члени комісії

15.

08.04.19р.

Засідання комісії

Голос школи

16.

19.04.19р.

Участь у трудовій операції «Шкільне
подвір’я»

Члени комісії

17.

17.04.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

18.

23.04.19р.

Змагання з волейболу між учнями 9-11 кл.

Члени комісії

Допомогти у проведенні заходів до тижня
Безпеки життєдіяльності

Члени комісії

13.05.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

21.

15.05.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

22.

17.05.19р.

Подати статтю в шкільну газету на тему
«Техніка безпеки на літніх канікулах»

Члени комісії

23.

22.05.19р.

Змагання з футболу між учнями 9-11кл.

Члени комісії

24.

29.05.19р.

Бесіда «Профілактика травматизму» з
учнями 5-8 кл.

Члени комісії

19.

22.04-26.04.19р.

20.

План засідань комісії
«Господарства і спорту»
№

Дата
10.09.18р.

1.
2.
3.
4.

5.
08.10.18р.
1.
2.

12.11.18р.
1.

2.
10.12.18р.
1.

2.

3.

На І семестр
Зміст роботи
І засідання
- Про обрання голови комісії
- про розподіл обов’язків членів
комісії
- про затвердження плану роботи
комісії на І семестр
- про участь у проведенні
«Олімпійського тижня», організація
спортивних змагань.
- про організацію та проведення
рейду по перевірці збереження
шкільного майна.
ІІ засідання
- Про організацію роботи трудових
десантів з прибирання двору;
- про призначення
адміністративних заходів до учнів,
які псують меблі.
ІІІ засідання
- Про організацію та проведення
змагань з баскетболу між учнями
10-11кл.
- про наведення чистоти на
території школи
ІV засідання
- Про організацію та проведення
рейду по перевірці збереження
шкільного майна. Призначення
адміністративних заходів до учнів,
які псують меблі;
- про організацію та проведення
змагань з волейболу 9-11кл.
Визначення нагороди переможцям
- Звіт за І семестр

Відповідальний
Голова і члени комісії

Вч.фізкультури

Голова і члени комісії

Вч.Фізкультури
Члени комісії
Члени комісії
Голова і члени комісії

Вч. фізкультури
Члени комісії
Голова комісії

План засідань комісії
«Господарства і спорту»
На ІІ семестр

№

Дата

Зміст роботи

14.01.19р.

V засідання
- Про затвердження плану роботи
комісії на ІІ семестр;
- про заходи безпечного
поводження дітей на воді;
- про виховання в учнів прагнення
до здорового способу життя
VІ засідання
- Про проведення рейду
«Збереження шкільного майна»;
- про організацію змагання з
шашок;
- про профілактику хвороб
пов’язаних з порушенням постави;
- про участь у Всесвітньому дні
боротьби з наркотиками.
VІІ засідання
- Про організацію та проведення
змагань з баскетболу між учнями
10-11кл.
- про заходи до Всесвітнього Дня
боротьби з туберкульозом;
- про участь у тижні здоров’я.
VІІІ засідання
- Про трудову операцію «Шкільне
подвір’я»;
- про організацію та проведення
змагань з волейболу 9-11кл.;
- про участь у тижні Безпеки
життєдіяльності.
ІХ засідання
- Про проведення інструктажів по
ТБ підчас літніх канікул;
- про змагання з футболу;
- про профілактику травматизму
серед школярів;
- Звіт голови комісії за рік.

1.
2.
3.
11.02.19р.
1.
2.
3.
4.
11.03.19р.
1.
2.
3.
08.04.19р.
1.
2.
3.
13.05.19р.
1.
2.
3.
4.

Відповідальний
Голова і члени комісії

Голова і члени комісії

Голова і члени комісії

Голова і члени комісії

Голова і члени комісії

Комісія
захисту прав
дитини
Пам’ятка комісії захисту прав дитини
1. Нагляд за дотриманням прав дитини у школі і поза її
межами.
2. Роз’яснювальна робота між учнями щодо дотримання
прав і свобод.
3. Публікація в газеті «Голос школи» правового
матеріалу.
4. Робота з дітьми з неблагополучних сімей.

5.

Організація зустрічей з органами правопорядку.

Склад клубу любителів
правознавства
1. Чубай Назар - голова
2. Іськович Вадим – заступник
3. Дзьоба Анна - секретар
4. Янісевич Денис
5. Рибка Віталій

Основні напрями діяльності комісії:

 Забезпечує захист прав та інтересів учнів;
 Контролює дотримання учнями Статуту школи (Правила для учнів);
 Виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання
Національної програми «Діти України»;
 Здійснює психологічні дослідження серед учнів;
 Проводить бесіди з дітьми з питань організації здорового способу
життя;
 Проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень;
 Здійснює заходи

План роботи комісії захисту прав дитини
на І семестр
№
1.

Дата
06.09.18р.

Зміст роботи
Засідання комісії

Відповідальний
Голова комісії

2.

19.09.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

3.

26.09.18р.

Бесіда «Мої права, мої обов’язки»

Комісія «Захисту пр.
дитини»

4.

04.10.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

5.

15.1019.10.2018р.

Допомога у проведенні Тижня
правових знань

Члени комісії

6.

17.10.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

7.

19.10.18р.

Бесіда «Поважати закон обов’язок
кожної людини»

Комісія «Захисту пр.
дитини»

8.

08.11.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

9.

14.11.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

10.

16.11.18р.

Робота редколегії.

Члени комісії

11.

21.11.2018р.

До Всесвітнього дня Гідності та
Свободи проведення флешмобу
«Ми з тобою особливі»

Члени комісії

12.

28.11.18р.

Ділова гра «Знай свої права»

Члени комісії

13.

06.12.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

14.

20.12.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

15.

26.12.18р.

Соц.опитування учнів з
дотримання прав і свобод учнів в
школі

Члени комісії

План роботи комісії захисту прав дитини
на ІІ семестр
№
1.

Дата
16.01.19р.

Зміст роботи
Засідання учнівського комітету

Відповідальний
Голова учкому,
голова комісії

2.

17.01.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

3.

24.01.19р.

Бесіда «Дотримання моїх прав і
свобод в сім’ї»

Комісія «Захисту пр.
дитини»

4.

30.01.19р.

Бесіда «Власність неповнолітніх»

Комісія«Захисту пр.
дитини»

5.

07.02.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

6.

08.02.19р.

Опитування «Я у класному
колективі»

Комісія «Захисту пр.
дитини»

7.

13.02.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

8.

Протягом місяця

9.

22.02.19р.

Бесіда з учнями 1-4 класів
«Взаєморозуміння в сім’ї»

Комісії «Захисту прав
дитини»

10.

07.03.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

11.

13.03.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

12.

15.03.19р.

Підготовка листівок «Будьте
вічливими»

Члени комісії

13.

21.03.19р.

Тренінг «Країна починається з
мене»

Члени комісії

14.

01.04.19р.

Зустріч з правоохоронними
органами

Члени комісії

15.

04.04.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

Проведення індивідуальних бесід з Члени комісії
учнями що пропускають уроки

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

16.

17.04.19р.

17.

08.04-12.04.19р.

18.

19.04.19р.

Опитування «Як я дотримуюся
режиму дня»

Члени комісії

19.

25.04.19р.

Круглий стіл «Мудра родина –
процвітаюча країна»

Члени комісії

20.

02.05.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

21.

08.05.19р.

Зустріч з працівниками соціальної
служби

Члени комісії

22.

15.05.19р.

Засідання учнівського комітету

Проведення індивідуальних бесід з Члени комісії
учнями що порушують дисципліну

План засідань комісії захисту прав дитини
№

Дата
06.09.18р.

1.
2.
3.
4.
04.10.18р.
1.
2.
3.
4.
08.11.18р.
1.
2.
3.
4.

06.12.18р.
1.
2.
3.

на І семестр
Питання, що розглядаються
І засідання:
- Про обрання голови комісії
- про розподіл обов’язків членів комісії;
- про затвердження плану роботи комісії
на І семестр
- про підготовку бесіди «Мої права, мої
обов’язки»
ІІ засідання:
- Про роз’яснювальну роботу між учнями
щодо дотримання прав і свобод
- про підготовку бесіди «Поважати
закон обов’язок кожної людини»
- про роботу з дітьми з неблагополучних
сімей
- про участь в Тижні правових знань
ІІІ засідання:
- Про роботу редколегії, подання статті в
газету «Голос школи»
- про проведення ділової гри «Знай свої
права»
- про участь у Тижні «Діти проти
насильства»
- про проведення флешмобу «Ми з тобою
особливі» до Всесвітнього дня гідності і
свободи
ІV засідання:
- Про підсумки проведеної роботи за І
семестр
- про організацію соц.опитування з
дотримання прав і свобод учнів в школі
- Звіт голови комісії за І семестр

Відповідальний
Комісія «Захисту
пр. дитини», вч.
правознавства

Комісія «Захисту
пр. дитини»

Редколегія
Комісія «Захисту
пр. дитини»

Комісія «Захисту
пр. дитини»
Голова комісії

План засідань комісії захисту прав дитини
№

Дата
17.01.19р.

1.
2.
3.

07.02.19р.
1.
2.
3.

07.03.19р.
1.
2.
3.

04.04.19р.
1.
2.
3.

02.05.19р.
1.
2.
3.

на ІІ семестр
Питання, що розглядаються
V засідання:
- Про затвердження плану роботи комісії
на ІІ семестр;
- про організацію та проведення бесіди
«Дотримання моїх прав і свобод в сім’ї»;
- про організацію та проведення бесіди
«Власність неповнолітніх».
VІ засідання:
- про організацію та проведення бесіди
«Взаєморозуміння в сім’ї»;
- про організацію та проведення
опитування «Я у класному колективі»;
- про проведення індивідуальних бесід з
учнями що пропускають уроки
VІІ засідання:
- про підготовку листівок «Будьте
вічливими»;
- про тренінг «Країна починається з
мене»;
- про зустріч з правоохоронними
органами
VІІІ засідання:
- про проведення індивідуальних бесід з
учнями що порушують дисципліну;
- про проведення опитування «Як я
дотримуюся режиму дня»;
- про проведення розмови за круглим
столом «Мудра родина - процвітаюча
країна»

Відповідальний
Голова та
члени комісії

Голова та
члени комісії

Голова та
члени комісії

Голова та
члени комісії

ІХ засідання:
- про організацію зустрічі з працівниками Голова та
соціальної служби;
члени комісії
- звіт голови комісії за ІІ семестр;
- про підсумки роботи комісії за
навчальний рік.

Комісія організації
дозвілля
Пам’ятка комісії організації і дозвілля
1.Керує проведенням культурно-масових справ, організацією
шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного
календаря, розподіляє між класами і учнями доручення по
підготовці цих заходів.
2.Організовує оформлення школи і класних кімнат.
3.Несе відповідальність за підготовку програми художньої
частини і програми дозвілля.
4.Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій.
5.Організовує проведення конкурсів, оглядів, тощо.
6.Готує творчі виставки.
7.В кожному класі організовує культурно-масову роботу,
залучає учнів до участі в загально шкільних заходах.
8.Організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у
вільний час.
9.Організовує культпоходи та екскурсії.
10.Веде облік відповідної роботи.

Склад комісії
1. Голова комісії – Панасюк Богдана
2. Заступник голови – Лагутіна Анна
3. Секретар – Сіньчук Зоряна
4. Дизайнер – Демчук Вікторія
5. Музичний редактор – Сидорук Василь
6. Сценарист-постановник – Сіньчук Зоряна
7. Ведучі програми – Рішко Іванна, Іськович
Вадим

№
Дата
1 07.09.18р.

План роботи комісії «Дозвілля»
на І семестр
Зміст роботи
Засідання комісії з питань планування
роботи та розподілу доручень

Відповідальний
Голова комісії

2

19.09.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова«Дозвілля» та
голова учкому

3

21.09.18р.

Свято «Осіння ярмарка»

Класні керівники

4

05.10.18р.

Концерт-вітання до Дня вчителя. День
Самоврядування

11клас, 10клас, 9 клас

5

05.10.18р.

Засідання комісії

Комісія«Дозвілля»

6

12.10.18р.

Посвята в козачата

Комісія«Дозвілля»

7

17.10.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова«Дозвілля» та
голова учкому

8

26.10.18р.

Посвята в старшокласники

10 клас

9

09.11.18р.

Засідання комісії

Комісія«Дозвілля»

10 14.11.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова«Дозвілля» та
голова учкому

11 16.11.18р.

День толерантності

Комісія«Дозвілля»

12 23.11.18р.

Вечір відпочинку для старшокласників

Комісія«Дозвілля»

13 01.11.18р.

Засідання комісії

Комісія«Дозвілля»

14

День Збройних Сил. Вечір для
старшокласників «Нумо хлопці»

Комісія«Дозвілля»

15 11.12.18р.

Збір пропозицій для складання плану
роботи комісії «Дозвілля» на ІІ семестр

Голова комісії

16

Свято Андрія

10 клас

07.12.18р.

14.12.18р.

17 17.12.18р.

Загально-шкільна лінійка «Підсумки
Комісія«Дозвілля»
навчально-виховної роботи за І семестр»

18 19.12.18р.

Свято для учнів 1-4 класів «Гостини у
святого Миколая»

Комісія «Дозвілля»

19 19.12.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова«Дозвілля» та
голова учкому

20 27.12.1828.12.18р.

Виставка новорічних прикрас «Зимова
казка».
Новорічні свята

Комісія«Дозвілля»,
педагог-організатор

№
Дата
1. 15.01.19р.

План роботи комісії «Дозвілля»
на ІІ семестр
Зміст роботи
Організація конкурсу «Колядок і
щедрівок»

Відповідальний
Педагог-організатор
члени комісії

2.

17.01.16р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

3.

Протягом
місяця

Робота над випуском шкільної газети
«Голос школи»

Редколегія

4.

22.01.19р.

Організація загальношкільної лінійки до
дня Соборності України

Члени комісії

5.

18.01.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

6.

29.01.19р.

Виступ на загальношкільній лінійці до
дня пам’яті загиблих під Крутами

Члени комісії

7.

01.02.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

8.

15.02.19р.

Організація святкової пошти до дня
Святого Валентина

Члени комісії

9.

13.02.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

10. 15.02.19р.

Допомога у оздобленні сцени до Свята
Стрітення

Члени комісії

11. 16.02.19р.

Організація вечора до дня Святого
Валентина «У країні кохання»

Члени комісії

12. 19.02.18р.

Допомога в організації виставки
«Пам’яті героїв Небесної Сотні»

Члени комісії

13. 21.02.18р.

Допомога у проведенні конкурсу читців
«Мужай, прекрасна наша мово»

Члени комісії

14. 02.03.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

15. 05.03.18р.

Допомога у організації та проведенні
заходів до Шевченківського тижня

Члени комісії

16. 08.03.18р.

Заходи до свята 8 березня

Члени комісії

17. 09.03.18р.

Конкурс краси «Міс школи»

Члени комісії

18. 14.03.18р.

Засідання учнівської комісії

Голова комісії та
голова учкому

19. 05.04.18р.

Виготовлення постерів до Всесвітнього
дня Здоров’я

Члени комісії

20. 02.04.18р.

Оформлення школи до дня Сміху

Члени комісії

21. 10.04.18р.

Організація конкурсу писанок
«Великдень – свято Воскресіння»

Члени комісії

22. 13.04.18р.

Трудова операція «Шкільне подвір’я»

Члени комісії

23. 13.04.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

24. 16.04.18р.

Допомога в оформленні виставки до дня
Космонавтики

Члени комісії

25. 18.04.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

26. 20.04.18р.

Вечір відпочинку для старшокласників

11 клас

27. 04.05.18р.

Виготовлення колажів «Україна – це
Європа»

Члени комісії

28. 04.05.18р.

Засідання комісії

Голова комісії

29. 04.05.18р.

Вечір для старшокласників

Члени комісії

30. 08.05.18р.

Благодійна акція «Привітай ветерана»

Члени комісії

31. 11.05.18р.

Допомогти у проведенні дня Матері

Члени комісії

32. 16.05.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова комісії та
голова учкому

33. 19.05.18р.

Допомога у проведенні флешмобу
«Українська вишиванка»

Члени комісії

34. 31.05.18р.

Свято останнього дзвоника

Педагог-організатор

План засідань комісії «Організації дозвілля»
№

Дата
07.09.18р.

1.
2.
3.
4.

05.10.18р.
1.
2.
09.11.18р.
1.
2.

07.12.18р.
1.
2.

4.

5.
6.

на І семестр
Зміст роботи
І засідання:
- Про обрання голови комісії
- про розподіл обов’язків членів
комісії
- про затвердження плану роботи
комісії на І семестр
- про підготовку та проведення
святкової програми до Дня
працівників освіти, Осінньої ярмарки
ІІ засідання:
- про допомогу в організації посвяти в
козачата
- про підготовку та проведення
посвяти в старшокласники
ІІІ засідання:
- про організацію заходів до дня
толерантності
- про визначення відповідальних у
організації вечора для
старшокласників
ІV засідання:
- про обговорення попереднього плану
роботи комісії на ІІ семестр
- про проведення загально-шкільної
лінійки «Підсумки навчальновиховної роботи за І семестр»
- про підготовку і проведення Свята
Антрія,
Свята для учнів 1-4 кл. «Гостини у
святого Миколая»
- про організацію виставки новорічних
прикрас «Зимова казка»
- про підготовку до Новорічних Свят

Відповідальний
Члени комісії
Голова комісії та її
члени
Голова комісії
Комісія «Організації
дозвілля»
Комісія«Дозвілля»
10 клас
Комісія«Дозвілля»

Комісія«Дозвілля»
педагог-організатор
Голова комісії
9 клас
Комісія«Дозвілля»
Комісія«Дозвілля»
педагог-організатор

План засідань комісії «Організації дозвілля»
№

Дата
18.01.19р.

1.
3.
4.
01.02.19р.
1.
2.
3.
4.
5.
01.03.19р.
1.
2.
3.
4.

05.04.19р.
1.
2.

3.
4.
5.
03.05.19р.
1.
2.
3.
4.

на ІІ семестр
Зміст роботи
V засідання:
- Про затвердження плану роботи
комісії на ІІ семестр;
- про відзначення Дня Соборності
України;
- про участь у Дні пам’яті загиблих під
Крутами
VІ засідання:
- Про організацію Дня Святого
Валентина;
- про проведення Свята Стрітення;
- про День пам’яті героїв Небесної
Сотні;
- про участь у Міжнародному дні
рідної мови
- про організацію вечора для
старшокласників
VІІ засідання:
- Про березневий випуск газети
«Голос школи»;
- про Шевченківський тиждень;
- про весняні святкування;
- про визначення відповідальних у
організації вечора для
старшокласників
VІІІ засідання:
- Про участь у Тижні здоров’я;
- про допомогу у проведенні ігрової
програми «Щирий сміх продовжує
життя»;
- про організацію вечора для
старшокласників;
- про участь у заходах до Всесвітнього
дня довкілля;
- про організацію Конкурсу-виставки
писанок
ІХ засідання:
- про відзначення дня Європи;
- про День пам’яті та примирення;
- про організацію Дня Матері;
- про проведення флешмобу до Дня

Відповідальний
Голова комісії
члени комісії

Голова комісії
члени комісії

Голова комісії
члени комісії

Голова комісії
члени комісії

Голова комісії
члени комісії

5.
6.

вишиванки;
- про Свято останнього дзвоника;
- про підсумки роботи за рік

Проведення вечорів
на І семестр
Дата
проведення

Назва

Відповідальний

21.09.18р.

Свято осені

Педагогорганізатор
10 клас

26.10.18р.

Посвята в
старшокласники

23.11.18р.

Вечір відпочинку для
старшокласників

07.12.18р.

Вечір для
Педагогстаршокласників «Нумо організатор
хлопці»

14.12.18р.

Свято Андрія

11 клас

10 клас

Проведення вечорів
на ІІ семестр
Дата
проведення

Назва

Відповідальний

25.01.19р.

Вечір «Святкування
Різдва в Україні та
закордоном»

11 клас

15.02.19р.

Вечір до дня Святого
Валентина «У країні
кохання»

Педагогорганізатор

08.03.19р.

Конкурс краси «Міс
школи»

Педагогрганізатор

29.04.19р.

Вечір відпочинку для
старшокласників

9 клас

03.05.19р.

Вечір для
старшокласників

Педагогорганізатор

Комісія «Патріот»
Актуальність проекту
Державотворчі процеси, що відбулися в Україні, зумовлюють необхідність
вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї
Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.
Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціальнополітичних відносин можливе лише за умов усвідомлення молодим поколінням
особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання
учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої
особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних
традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з най
глобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в
собі любов до своєї Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання
зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.
В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея, як
консолідований чинник розвитку суспільства і нації в цілому. У цей складний в
історії нашої держави період дуже важливо формувати розуміння необхідності
зберегти територіальну цілісність України, зберегти історико-культурні традиції
народу, знання героїчного минулого, що стане основою патріотичного виховання
учнівської молоді.
Провідною ідеєю проекту є творчий пошук ефективних форм щодо відродження
національних традицій, української культури, звичаїв народу, формування у дітей та
молоді патріотизму і національної гідності, враховуючи вікові і психологічні
особливості дітей, запровадження різнопланових заходів з метою прославлення
участі наших земляків-добровольців у антитерористичній операції на Сході,
діяльність волонтерів, ініціативних жителів Радивилівщини, які підтримують
Українську армію, приймають у себе родини вимушених переселенців.

Мета: активізація діяльності з виховання у дітей, учнівської молоді почуття
патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у
молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та
конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави,
успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури
взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної,
інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і
професійних якостей.

Завдання:

 формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та
національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини,
народу;
 виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до
Конституції України, Законів України;
 виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до
державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора
України і Державного Гімну України, почуття громадянства, освіченості,
формування національної свідомості, належності до рідної землі;
 формування в учнівської молоді відданості та вірності українському
народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету,
територіальної цілісності та недоторканності;
 виховання у дітей почуття гордості за свою державу, прагнення стати
повноцінним її громадянином;
 забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування
сімейних цінностей;
 формування національної свідомості і людської гідності, толерантного
ставлення до інших націй, культур і традицій;
 формування здорового способу життя, прагнення до фізичного
саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які
існують у сучасному суспільстві.

Склад комісії «Патріот»
1. Голова комісії – Сидорук Василь
2. Заступник – Рибка Богдан
3. Секретар – Правник Ярослав
4. Шнайдрук Володимир
5. Шаблій Валентин

План роботи комісії «Патріот»
на І семестр
№

Дата

Зміст роботи

Відповідальний

1.

14.09.18р.

Засідання комісії

Голова і члени
комісії

2.

19.09.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

3.

21.09.18р.

День партизанської слави в
Україні

Члени комісії

4.

12.10.18р.

Посвята в козачата

Члени комісії

5.

12.10.18р.

День захисника України

Члени комісії

6.

12.10.18р.

Засідання комісії

Голова і члени
комісії

7.

17.10.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

8.

26.10.18р.

День визволення України від
німецько-фашистських
загарбників. Перегляд
документального фільму.

Члени комісії

9.

05.11- 09.11.18р.

Тиждень писемності та мови.

Члени комісії

10.

16.11.18р.

Засідання комісії

Голова і члени
комісії

11.

14.11.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

12.

21.11.18р.

Вахта пам’яті Небесної Сотні

Члени комісії

13.

23.11.18р.

День скорботи та пам’яті з нагоди 10 клас, члени
відзначення роковин Голодомору комісії
1932-1933 років в Україні
«Пам’ятаємо про жертв
голодомору»

14.

14.12.18р.

Засідання комісії

Голова і члени
комісії

15.

07.12.18р.

День Збройних Сил України

Члени комісії

16.

14.12.18р.

Андріївські вечорниці

9 клас, члени комісії

17.

19.12.18р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

18.

21.12.18р.

Акція «Від щирого серця на Схід
України»

Члени комісії

План роботи комісії «Патріот»
на ІІ семестр
№

Дата

Зміст роботи

Відповідальний

1.

16.01.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

2.

18.01.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

3.

22.01.19р.

Інформаційні хвилинки по класах Члени комісії
на тему «Діти єднають Україну»

4.

29.01.19р.

До Дня пам’яті загиблих під
Крутами допомогти у організації
уроків мужності

Члени комісії

5.

08.02.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

6.

13.02.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

7.

18.02-20.02.19р.

Подати статтю в шкільну газету
до Дня пам’яті «Небесної Сотні»

Члени комісії

8.

21.02.19р.

Взяти участь у конкурсі читців
«Мужай прекрасна наша мово»

Члени комісії

9.

04.03-08.03.19р.

Допомогти у організації та
проведенні заходів до
Шевченківського тижня

Члени комісії

10.

08.03.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

11.

13.03.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

12.

18.03.19р.

Подання статті в шкільну газету
«Неповторна українська нація»

Члени комісії

13.

18.03-22.03.19р.

Тиждень дитячої та юнацької
книги. Допомогти у проведенні
заходів

Члени комісії

14.

30.04.19р.

Допомогти у організації конкурсу Члени комісії
писанок «Писанка - 2019»

15.

12.04.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

16.

17.04.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

17.

26.04.19р.

Організувати заходи до Дня
Цивільної Оборони

Члени комісії

18.

17.05.19р.

Інформаційні хвилинки по класах Голова учкому,
«Об’єднана Європа й Україна»
голова комісії

19.

08.05.19р.

Допомогти учням 9 класу
Члени комісії
підготувати захід до Дня пам’яті і
примирення

20.

01.05-03.05.19р.

21.

До Дня Матері організувади
виготовлення вітальних листівок

Члени комісії

18.05.19р.

Засідання комісії

Голова комісії

22.

16.05.19р.

Засідання учнівського комітету

Голова учкому,
голова комісії

23.

16.05.19р.

Організувати флешмоб
«Вишиванка»

Члени комісії

План засідань комісії «Патріот»
на І семестр

№

Дата

Зміст роботи

1.

14.09.18р.

Організаційне засідання:
 Про обрання голови,
заступника та секретаря
комісії;
 Про затвердження плану
роботи на І семестр;
 Про допомогу в організації:
Дня партизанської слави,
посвяти в козачата, Дня
захисника України.
ІІ засідання:
 Організаційні питання;
 Про організацію перегляду
документального фільму з
нагоди Дня визволення
України від німецькофашистських загарбників.
 Про допомогу в організації
Тижня писемності та мови.
ІІІ засідання:
 Про допомогу в організації
Вахти пам’яті Небесної Сотні;
 Про організацію Дня скорботи
та пам’яті з нагоди відзначення
роковин Голодомору 19321933 років в Україні
«Пам’ятаємо про жертв
голодомору»
ІІІ засідання:
 Про допомогу в організації
Дня Збройних Сил України;
 Про організацію Андріївських
вечорниць;
 Про проведення акції «Від
щирого серця на Схід
України»;
 Звіт за І семестр;
 Про обговорення плану роботи
на ІІ семестр.

2.

3.

4.

12.10.18р.

16.11.18р.

14.12.18р.

Відповідальний
Голова та члени
комісії

Голова та члени
комісії

Голова та члени
комісії

Голова та члени
комісії

План засідань комісії «Патріот»
на ІІ семестр
№

Дата

Зміст роботи

1.

18.01.19р.

V засідання:
 Про затвердження плану
роботи на ІІ семестр;
 Про День Соборності України;
 Про вшанування пам’яті
загиблих під Крутами
VІ засідання:
 Про організаційні питання;
 Про День пам’яті героїв
«Небесної Сотні»;
 Про Міжнародний День рідної
мови;
 Про Шевченківський тиждень
«На струнах Кобзаревої душі»
VІІ засідання:
 Про Тиждень дитячої та
юнацької книги;
 Про подання статті в шкільну
газету «Неповторність
української нації»;
 Про заходи до свята
«Великодня»
VІІІ засідання:
 Про День ЦЗ. «Цивільна
оборона – добрі знання,
швидка дія, право на життя»;
 Про відзначення Дня Європи;
 Про День пам’яті і примирення
ІХ засідання:
 Про проведення Дня матері;
 Про Свято української
вишиванки;
 Звіт голови комісії за ІІ
семестр.

2.

3.

4.

5.

08.02.19р.

08.03.19р.

12.04.19р.

10.05.19р.

Відповідальний
Голова та члени
комісії

Голова та члени
комісії

Голова та члени
комісії

Голова та члени
комісії

Голова та члени
комісії

