
 

ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ                   

ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА РІК 

 

1.Скласти план роботи комісії на рік(вересень) 

2.Проведення заходів,використовуючи різноманітні методи для 

заохочування дітей 1-11 класів до здобуття ними повноцінної  

загальної освіти та додаткових знань,необхідних кожній дитині для 

власного всебічного розвитку та становлення як 

особистості(протягом року); 

3.Візначити найактивніших учасників та переможців на обласному 

рівні предметних тижнів, олімпіад(грудень);  

4.Подавати результати діяльності до комісії з питань преси та 

інформації для висвітлювання в засобах масової інформації(шкільній 

газеті тощо);   

5.Засідання комісії за підсумками роботи за рік(травень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СПОРТУ 

 ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА РІК 

 

1.Скласти план роботи комісії на рік(вересень) 

2.Допомога в організації спортивних змагань між курсами: 

футболу; волейболу; баскетболу(протягом року); 

3.Залучити учнів до участі у роботі спортивних секцій(вересень); 

4.Проведення декади профілактики шкідливих звичок в 

приміщенні та на території школи(листопад);   

5.Анкетування на тему: «Що ви знаєте про ВІЛ/СНІД?»(грудень);  

6.Змагання, присвячені тижню боротьби з тютюнопалінням та 

СНІДом(грудень);  

7.Змагання до Дня Збройних Сил України(грудень); 

8.Організовувати змагання і конкурси з фізичного загартування 

(протягом року); 

9.Провести:                                                  

а)день здоров'я;                                                  

б) «осінні п'ятиборства»;                                             

в)козацькі змагання (грудень);                                   

г)військово-спортивні змагання(квітень);                          

д)спортивні змагання між командами учнів різних шкіл. 

10.Подавати результати діяльності до комісії з питань преси та 

інформації для висвітлювання в засобах масової інформації(шкільній 

газеті тощо);                        

11.Звіт роботи комісії за рік(травень). 

 



ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ КУЛЬТУРИ 

ТА ДОЗВІЛЛЯ  НА РІК 

1.Скласти план роботи комісії на рік(вересень);  

2.Участь в організації та підготовці свята «Першого 

дзвоника»(серпень-вересень);   

3.Організація святкування до дня працівників освіти (вересень); 

4.Організація та проведення свята осені(жовтень); 

5.Організація та проведення свята «Осінній бал»;   

6.Проведення Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій 

(листопад);   

7.Привітання юнаків школи до Дня Збройних Сил України, 

конкурсно-розважальна програма «Спритні, мужні, кмітливі» 

(грудень);   

8.Підготовка новорічного свята та дискотеки у 1-4 та 5-11 класів 

(грудень); 

9.Підготовка та проведення свята до дня Святого Валентина(лютий); 

10.Організація та проведення свята 8 березня(березень); 

11.Підготовка до 200-річчя народження Т.Г.Шевченка(березень); 

12.Організація та проведення свята останнього дзвоника(травень); 

13. Організація та проведення Випускного балу(травень); 

14.Подавати результати діяльності до комісії з питань преси та 

інформації для висвітлювання в засобах масової інформації(шкільній 

газеті тощо);  

15.Звіт роботи комісії (грудень,травень). 

 



ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРЕСИ 

 ТА ІНФОРМАЦІЇ НА РІК 

1.Скласти план роботи комісії на рік(вересень);  

2.Підготувати та зробити випуск шкільної газети(грудень,травень); 

3.Зробити фотопідбір до кожного свята(протягом року); 

4.Скласти анкети та провести анкетування «вивчення ефективності 

роботи учнівського самоврядування», «Вивчення інтересів учнів»     

(протягом року); 

5.Намалювати плакати до різних свят(протягом року); 

6.Допомагати в організації шкільних свят(протягом року); 

7.Звіт роботи комісії (грудень,травень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ ТА 

КРАЄЗНАВСТВА НА РІК 

1.Скласти план роботи комісії на рік(вересень); 

2.Допомогти у проведенні осінньої спартакіади, враховуючи питання 

щодо збереження навколишнього середовища та відчуття 

взаємозалежності людини та природи(вересень); 

3.Укласти договори про співпрацю у проведенні акцій, заходів, 

суботників тощо з відповідними структурами(протягом року); 

4. Організація чергування учнів в приміщенні і на території 

школи(щотижня); 

6.Бесіда з порушниками дисципліни та порядку в школі та на 

подвір'ї(щомісячно);   

7.Рейд «Бережи майно навчального закладу»(листопад);  

8.Контроль за роботою чергових(щонеділі); 

9.Конкурс «Краще прибирання нашого подвір'я»(вересень,квітень); 

10.Подавати результати діяльності до комісії з питань преси та 

інформації для висвітлювання в засобах масової інформації(шкільній 

газеті тощо);   

11.Засідання комісії за підсумками роботи за рік(травень). 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ТОЛЕРАНТНОС ТІ ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ 

НА РІК 

1.Скласти план роботи комісії на рік(вересень); 

2.Організувати та провести захід «Культура рідного краю», який 

допоможе ширшому знайомству з історією, традиціями 

села(жовтень); 

3.Провести тренінги у школі з питань толерантності        

(протягом року); 

4.Приймати участь у різноманітних заходах(акції, свята, конкурси),  

які сприятимуть вихованню толерантності та духовному розвитку 

дітей, батьків, педагогів(протягом року); 

5.Подавати результати діяльності до комісії з питань преси та 

інформації для висвітлювання в засобах масової інформації(шкільній 

газеті тощо);  

6. Засідання комісії за підсумками роботи за рік(травень). 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПАРТНЕРСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

НА РІК 

1. Скласти план роботи комісії на рік(вересень); 

2. Створити клуб ділового спілкування для проведення 

різноманітних зустрічей як ділового, так і розважального 

характеру(вересень); 

3. Працювати над пошуком донорських фондів та партнерів для 

реалізації певних проектів, запропонованих різними комісіями   

ради дітей(протягом року); 

4. Провести круглий стіл з асоціацією батьківської громади, для 

сприяння організації та проведенню спільних заходів дітей,  

батьків та педагогів(вересень-жовтень); 

5. Подавати результати діяльності до комісії з питань преси та 

інформації для висвітлювання в засобах масової 

інформації(шкільній газеті тощо);   

6. Засідання комісії за підсумками роботи за рік(травень). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ                   

ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ТА ДОПОМОГИ У 

ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЯХ НА РІК 

1.Скласти план роботи комісії на рік(вересень); 

2.Налагодити співпрацю: 

• з державними структурами: управлінням у справах дітей,сім'ї та 

молоді, службою у справах неповнолітніх, опікунською радою і т.д.;    

•зі спеціалістами: лікарями,психологами,педагогами та ін.;           

•з громадськими організаціями:обласного,всеукраїнського рівнів, що 

мають у своїх програмах відповідні напрями діяльності(протягом     

І семестру); 

3.Створити банк методичних розробок та рекомендацій щодо питань 

правового виховання та профілактики проблемних ситуацій у дітей   

та підлітків(протягом року); 

4.Підготувати різноманітні проекти відповідно до напряму діяльності 

комісії(протягом року); 

5.Засідання комісії за підсумками роботи за рік(травень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РОБОТИ              

З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА РІК 

1.Скласти план роботи комісії на рік(вересень); 

2.Зробити підбірку цікавих та активних форм роботи, методичних 

розробок та рекомендацій з питань організації змістовного дозвілля 

дітей молодшого та середнього шкільного віку(протягом І семестру); 

3.Допомагати у проведенні дня самоврядування у школі(вересень); 

4.Організувати серед учнів середніх класів роботу помічників голів 

комісій , голови ради та його заступників. Провести для них навчання, 

надавати консультаційну допомогу(протягом року); 

5.Відзначити активних учасників колективу та подякувати їм на 

шкільній лінійці(грудень, травень); 

6.Подавати результати діяльності до комісії з питань преси та 

інформації для висвітлювання в засобах масової інформації(шкільній 

газеті тощо);  

7. Засідання комісії за підсумками роботи за рік(травень) 

 


