
ПЛАН  ЗАСІДАНЬ 
УЧНІВСЬКОЇ  ПРЕЗИДЕНТСЬКО- ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ   

РЕСПУБЛІКИ  «ДИВОСВІТ» 
КЗ «ТЕТІЇВСЬКИЙ НВК  «ГІМНАЗІЯ –   ЗОШ  І – ІІІ СТУПЕНІВ»  

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

ВЕРЕСЕНЬ – 05 .09 
 

1. Про підготовку та проведення виборів президента ШУППР «Дивосвіт»  

2. Про проведення конференції учнівського самоврядування.  

3. Про затвердження плану роботи шкільної учнівської президентсько-

парламентської республіки «Дивосвіт» на 2018-2019 н. р. 

4. Про проведення місячника безпеки життєдіяльності. 

5. Про конкурс «Клас року». 

6. Про відзначення Дня туризму в школі. 

7. Про організацію свята до Дня працівників освіти. 

 

ЖОВТЕНЬ –  08.10 
              
1. Про проведення рейдів – перевірок, огляду-конкурсу державної 

символіки та класних куточків. 

2. Про проведення етноярмарку «Покровські вареники». 

3. Про проведення вітального проекту «Захисники України». 

4. Про організацію та проведення вечора відпочинку «Посвята у 

старшокласники». 

ЛИСТОПАД - 05 .11 
 

1. Про проект «Твій вибір-твоя відповідальність» до Місячника правових 

знань. 

2. Про проведення проекту «Шануй мову калинову» до Дня української 

писемності і мови. 

3. Про підготовку та проведення виставки-конкурсу «Годівничка». 

4. Про участь у проекті «День дитинства» до Всесвітнього дня дитини. 

5. Про проект «Україна – країна гідності і свободи» до Дня Гідності і 

Свободи. 

6. Про Проект «Колос правди» до Дня пам’яті жертв голодоморів та 

політичних репресій. 

                                          

 

                                           ГРУДЕНЬ –  03.12 
 

1. Про проект «Небезпечний ворог СНІД!» до  Всесвітнього дня боротьби з  

ВІЛ/СНІДом . 

2. Про організацію та проведення Дня самоврядування в школі. 



3. Про проведення проектів «Майстерня Діда Мороза, або Новорічний 

дарунок ялинці» та «Школа новорічна».  

4. Про проект «Святий Чудотворець Миколай у гості завітав». 

5. Про проведення екологічної акції «Врятуй ялинку!».  

6. Про проведення конкурсу «Найкращий новорічний клас». 

7. Організація та проведення новорічних ранків і вечорів. 

 

                                          СІЧЕНЬ –16.01 
 
1. Про роботу учнівського самоврядування у І семестрі. 

2. Про проведення проектів «Співаєм славу тій події і тепер» до Дня 

Соборності України, «Герої Крут – для нащадків взірець!» до дня пам’яті 

героїв Крут 

3. Про проведення операцій «Зовнішній вигляд учнів» , «Урок» та рейду «Ні 

– запізненням!». 

4. Про виставку-конкурс «Мистецтво у моїй родині». 

 

 

                                                 ЛЮТИЙ –04.02 
 

1. Про проект «Кохання… Співає у душі, немов весна!»  до Дня закоханих.  

2. Про проведення проекту «Шпаківня». 

3. Проект «нескорені чиї душі на небесах…» до Дня Небесної Сотні. 

4. Про організацію та проведення свята відмінників. 

 

 

 БЕРЕЗЕНЬ –  04.03 
 

1. Про проект привітання вчителів-жінок «Берегиням дитячих сердець» до 

Міжнародного жіночого дня.  

2. Про проект «Шкільна масляна». 

3. Про проведення екологічного флешмобу «Охорона первоцвітів». 

4. Про проекти «Дарунки лісу» до Міжнародного дня лісів та «Вода – 

джерело життя» до Всесвітнього дня водних ресурсів.  

5. Про проект «Туберкульоз в Україні» до Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом. 

 

КВІТЕНЬ – 01.04 
 

1. Про проект «Тиждень здоров’я». 

2. Проекти «Благоустрій», «Шкільний квітник». 

3. Про проведення виставки-конкурсу «Писанкове мереживо». 

4. Про участь у акціях «Зробимо Україну чистою» та «Посади дерево!» 



5. Про проект «Тиждень цивільної оборони»  до Дня Чорнобильської 

трагедії 

6. Про підготовку до районного етапу Всеукраїнської гри «Джура». 

 

                

 

                                   ТРАВЕНЬ –  02.05 
 

1. Про проведення операції «Живи, книго!», «Подаруй бібліотеці книгу!» 
2. Про проект «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення. 

3. Про підсумки роботи учнівського самоврядування за навчальний рік. 

4. Танцювальний флешмоб  «Я – патріот» до Міжнародного дня вишиванки. 

5. Про підведення підсумків конкурсу «Клас року». 

6. Про проведення свята честі школи «Vivat, гімназіє!». 

7. Про проведення свята Останнього дзвоника. 
                

 

 

 

 


