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План роботи парламенту Деснянського НВК 

На І семестр 2019-2020 навчального року 

Вересень 

№ 
п/п 

Захід Термін 
проведення 

Відмітка 
про  

виконання 
1 Щотижневий збір представників парламенту з 

питань планування роботи: 

-Розподіл обов’язків; 

-Затвердження плану роботи міністрів на 

новий навчальний рік. 

  

2 Всенародний День Батька. Виготовлення стенду 

(15 вересня) 
  

3 День Миру. Виготовлення стенду (21 вересня)   
4 Виготовлення стенду – «Я – учасник 

дорожнього руху» 
  

5 День бібліотеки (перевірка стану підручників 5-

11 класів» 
  

6 Підготовка до Дня Вчителя (виготовлення 

подарунків) 
  

7 Тур-зліт   
8 Руханки на перервах (середа-п’ятниця)   
9 Змагання з міні-футболу (серед 5-6 класів»   

10 Збір макулатури   
11 Перевірка ділового стилю одягу 1-11 класів   
12 Дискотека   

 



Жовтень 

№ 
п/п 

Захід Термін 
проведення 

Відмітка 
про  

виконання 
1 Руханки на перервах (середа-п’ятниця)   
2 Збір макулатури   
3 Перевірка стану підручників   
4 Перевірка ділового стилю одягу 1-11 класів   
5 Турнір з шашок (серед 5-6 класів)   
6 Турнір з шах (серед 7-8 класів)   
7 Змагання з піонерболу (серед 5-6 класів)   
8 Акція «За чисте довкілля»   
9 День вчителя. Виготовлення стенду до Дня 

вчителя (6 жовтня) 
  

10 День Захисника України. (14 жовтня)   
11 Спортивні змагання «Мама тато і Я» до Дня 

українського козацтва (14 жовтня) 
  

12 Тиждень української мови та писемності   
13 Підготовка до учнівських олімпіад   
14 Дискотека до Хелловіну   
15 Запровадження театральних вистав   

 

 

 

 



Листопад 

№ 
п/п 

Захід Термін 
проведення 

Відмітка 
про  

виконання 
1 Учнівські олімпіади   
2 Руханки на перервах (середа-п’ятниця)   
4 Перевірка стану підручників  (5-11 класів)   
5 Перевірка ділового стилю одягу 

 (1-11 класів) 
  

6 Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»  

(5-7  класи) 
  

7 Брейн-ринг серед  9-10 класів з 

правознавства 
  

8 Змагання з волейболу (7-8 класи)   
9 Змагання «Найспритніший клас»  

( серед 5-6 класів, стрибки на скакалці, 

підтягування, віджимання) 

  

10 Спортивно-розважальна гра  

«Козацькі розваги» (питання стосовно 

історії спорту + спортивні естафети) 

  

11 Інформаційна робота «День пам’яті жертв 

голодомору» 
  

12 Впровадження КВН   
13 Проведення конкурсу “Міні-міс осінь 

2019”для учнів 4 або 8 класів 
  

14 Проведення театральної вистави від 

учнівського парламенту для молодших 

класів 

  

15 Дискотеки   
 

 



Грудень 

№ 
п/п 

Захід Термін 
проведення 

Відмітка 
про  

виконання 
1 Руханки на перервах (середа-п’ятниця)   
2 Проведення КВН від учнівського парламенту   
3 Конкурс малюнків на тему “Святкова 

Ялинка” 
  

4 Акція (День боротьби зі СНІДом)   
5 Інформаційна робота з питань прав 

людини. Виготовлення стенду 

 «Я – людина, я маю право» 

  

6 Ярмарок до Дня Святого Миколая   
7 Акція «Змайструй годівничку допоможи 

пташці взимку» 
  

8 Декламування віршів на новорічну тему 

 (9-11 класи) 
  

9 Перевірка стану підручників  (5-11 класів)   
10 Перевірка ділового стилю одягу (1-11 

класів) 
  

11 Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 

 (8-9 класи) 
  

12 Спортивно-патріотична гра 

 «Нумо, хлопці!» 
  

13 Змагання з баскетболу 4х4 (9-10 класи)   
14 Змагання з настільного тенісу 

 (7-8, 9-10 класи) 
  

15 Підготовка до новорічних свят 

 (Конкурс «Найкреативніша прикраса») 
  

16 Підготовка до новорічних свят   
17 Проведення новорічної дискотеки   

 



План роботи Міністерства науки 

Вересень 

 Перевірка стану підручників 

 День бібліотеки 

 Підготовка до Дня працівників освіти 

Жовтень 

 Проведення Дня працівників освіти 

  Тиждень української мови та писемності 

Листопад 

 Учнівські олімпіади 

 Перевірка стану підручників 

 Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 5-7 класи 

Грудень 

 Декламування віршів «Я люблю Україну» 

 Перевірка стану підручників 

 

 

 

 

 

 

 



План роботи Міністерства культури 

Вересень 

 Планування роботи 

 Рухливі перерви для учнів 1-4 класів 

 Перевірка ділового стилю одягу 

 Дискотека 

Жовтень 

 Концерт,присвячений Дню вчителя 

 Рухливі перерви для учнів 1-4 класів 

 Перевірка ділового стилю одягу 

 Дискотека до Хелловіну 

Листопад 

 Лінійка до дня пам’яті жертв голодоморів 

 Конкурс малюнків на тему “Чарівна Осінь” 

 Проведення конкурсу “Міс осінь 2019”для учнів 8 

класів 

 Рухливі перерви для учнів 1-4 класів 

 Перевірка ділового стилю одягу 

Грудень 

 Рухливі перерви для учнів 1-4 класів 

 Перевірка ділового стилю одягу 

 Підготовка до новорічних свят 

 Конкурс малюнків на тему “Святкова Ялинка” 1-4 класи 

 



План роботи Міністерства внутрішніх справ 

Вересень 

 Планування роботи на навчальний рік 

 День миру-стенд 

 «Я – учасник дорожнього руху» - стенд 

Жовтень 

 Збір макулатури 

 Акція «За чисте довкілля» 

 День працівників освіти –стенд 

 День Захисника України - стенд 

 Дискотека до Хелловіну 

Листопад 

 День Пам’яті Жертв Голодоморів – інформаційна 

хвилина 

 Допомога в організації проведення конкурсу “Міс 

осінь 2019”для учнів 8 класів 

Грудень 

 Акція «День боротьби зі СНІДом» 

 Підготовка до новорічних свят 

 Інформаційна робота з питань прав людини 

 Допомога в організації до Дня Святого Миколая 

 

 

 



План роботи Міністерства спорту 

Вересень 

 Планування роботи 

 Тур похід «Я – патріот України!» 

 Змагання з міні-футболу серед учнів 5-6 класів 

Жовтень 

 Рухливі перерви 

 Турнір з шахів серед учнів 5-11 класів 

Листопад 

 Змагання з волейболу серед учнів 7-8 класів 

 Спортивно-розважальна гра «Козацькі розваги» 

Грудень 

 Спортивно-патріотична гра «Нумо – хлопці!» 

 Змагання з баскетболу серед учнів 9-11 класів 

 Змагання з настільного тенісу серед учнів 5-11 класів 

 

 

 

 

 

 



План роботи Редакційної групи 

Вересень 

 9 вересня – День пам’яті жертв Фашизму – інформаційний 

стенд 

 14 вересня – День фізичної культури та спорту - 

інформаційний стенд 

 21 вересня – Всесвітній день миру - інформаційний стенд 

 27 вересня – Всесвітній день туризму - інформаційний 

стенд 

 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек - 

інформаційний стенд 

Жовтень 

 2 жовтня – Міжнародний день проти насильства - 

інформаційний стенд 

 6 жовтня – День працівників освіти - інформаційний стенд 

 14 жовтня – День Захисника України - інформаційний стенд 

 28 жовтня – День визволення України від фашистських 

загарбників інформаційний стенд 

Листопад 

 9 листопада – День української писемності та мови - 

інформаційний стенд 

 16 листопада – Міжнародний день толерантності - 

інформаційний стенд 

 20 листопада – Всесвітній день дитини - інформаційний 

стенд 

 21 листопада – День Гідності та Свободи - інформаційний 

стенд 



 23 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів - 

інформаційний стенд 

Грудень 

 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом - 

інформаційний стенд 

 6 грудня – День Збройних Сил України - інформаційний 

стенд 

 10 грудня – День захисту прав людини - інформаційний 

стенд 

 19 грудня – День Святого Миколая - інформаційний стенд 

 Новорічні свята - інформаційний стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


