
План роботи шкільної організації «УРА» 
на ІІ семестр 2017/2018 навчального року 

№ з\п Назва заходу Термін 

проведе

ння 

Відповідальні 

1.  Засідання шкільної організації «УРА» Згідно 

графіку 

Холодов Станіслав, президент  

шкільної організації «УРА» 

2.  Рейд-перевірка зовнішнього вигляду учнів, стану 

відвідування уроків 

січень Павлова О.І., шкільна рада 

3.  Заходи до Дня Соборності України січень 7-11 класи, комітет 

інтелектуалів 

4.  Виставка стіннівок та плакатів на тему «Діти проти 

насильства» 

січень Шкільна рада 

5.  Проведення  у 5-10 класах гри «Що? Де? Коли?» лютий 7-11 класи, комітет 

інтелектуалів 

6.  Конкурс відеороликів на тему «Діти проти 

насильства» 

лютий 5-11 класи 

7.  Участь у Місячнику правових знань лютий 5-11 класи, комітет 

правозахисників 

8.  Відзначення Дня  Святого Валентина лютий 5-11 класи, комітет 

організаторів дозвілля 

9.  Робота шкільного загону юних миротворців лютий Павлова О.І. 

10.  Проведення бесід з учнями 5-7 класів щодо 

вшанування подвигів учасників Революції гідності й 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

лютий 5-11 класи, 

комітет організаторів дозвілля 

11.  Святковий концерт до Дня 8 березня. Конкурс-

виставка малюнків, стіннівок до Дня 8 березня 

березень 5-11 класи, 

комітет організаторів дозвілля 

12.  Участь агітбригади ДЮПР в районних змаганнях березень 8В, 8Б   класи 

13.  Виставка пасхальних поробок «Місто майстрів» 

 

березень 5-11 класи, комітет 

організаторів дозвілля 

14.  Заходи до Дня сміху квітень 5-11 класи, комітет 

організаторів дозвілля 

15.  Акція «Подаруй книгу школі». Шкільна акція «Діти-

дітям» 

квітень 5-11 класи,  

комітет «Добре серце» 

16.  Участь у тижні безпеки життєдіяльності. День ЦЗ. 

Змагання з пожежно-прикладного спорту 

квітень 5-11 класи 

17.  Участь агітбригади ЮІДР в районних змаганнях квітень 9Б, 9В  класи 

18.  Конкурс військо-патріотичної пісні квітень 5-8 класи 

19.  Рейд-перевірка зовнішнього вигляду учнів Квітень  Павлова О.І.,шкільна рада 

20.  Участь в екологічному двомісячнику Квітень-

травень 

5-11 класи 

21.  «Мій біль-Чорнобиль» квітень 5-11 класи, класні керівники 

22.  Зустріч з ветеранами, святковий концерт травень 5-11 класи, шкільна рада 

23.  Заходи до Дня вишиванки травень Шкільна рада 

24.  Участь у Тижні безпеки дорожнього руху травень Шкільна рада 

25.  Спортивні змагання травень 5-11 класи, комітет спортивних 

чемпіонів 

26.  Випуск шкільної газети травень Шкільний прес-центр 

27.  Підготовка та проведення свята «Останнього 

дзвоника» 

травень 5-11 класи, шкільна рада 

 


