
ПЛАН РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ «АИСТ» 

 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Запрошуються 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
КТС “ ШКОЛА ТВІЙ ДІМ , І   ТИ  ГОСПОДАР В НІМ “. 

«СИЛА, БАДЬОРІСТЬ, ЗДОРОВ'Я.» 
ВЕРЕСЕНЬ   

1.  Урочиста лінійка, присвячена Дню Знань 01.09.2014 
Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В. 
учні школи 

2.   Вибори активів класів 02.09.-05.09. класні керівники учні 2-11 класів 

3.  Урочисте відкриття шкільної спартакіади 08.09.2014 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В., 

вчит. фізкультури 

учні школи 

4.  Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат.  10.09.2014 
Седченко Т.В., 

президент, міністри 

Лідери 

2-11 класів 

5.  Операція “ Мій двір – моя турбота” 
протягом 

місяця 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство праці 

учні 2-11 класів 

6.  

 Місячник дорожнього руху: Увага, діти на дорозі! 

конкурси малюнків, плакатів, стіннівок випуск тематичних бук-

летів «Мова  вулиці.» 

До 19.09.2014 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство інформації 

учні 2-4 класів, 

учні 5-8 класів, 

учні 9-11 класів. 

7.  День Миру (21.09) 18.09.2014 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В., 

Класні керівники 

учні школи 

8.  День Партизанської слави. Покладання квітів до меморіалу слави 22.09.2014 

Седченко Т.В., 

Президент, 

Міністри 

 

9.  Операції “Затишок”, “ Квіти в моєму класі” 
протягом 

місяця 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство праці 

учні  2-11 класів 

10.  
Акція “ Збережемо пам'ять про подвиг ” ,” Допомога ветеранам ”, 

“ Ветеранське подвір'я ”, “ Турбота ”, “ Милосердя ”,Операція 

„Прийми мою допомогу” 

постійно 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 5-9 класів 



11.  Веселі перерви «Ти і твої друзі на перерві» 
протягом 

місяця 

Класні керівники 

міністерство спорту 
клас, який чергує 

12.  

Конкурс “ Зразковий клас ”.  

І етап – презентація класних куточків: 
 список класу; 

 актив класу, доручення  учнів; 

 план роботи на місяць; 

 символіка; 

 сторінка «Безпечна дорога до школи» 

 пам’ятка дорожнього руху; 

 пам’ятка пожежної безпеки; 

 телефони довіри та інших служб… 

До 26.09.2014 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

президент 

учні школи 

13.  

Загальношкільний конкурс „ Учень року ” проводиться в шести 

номінаціях:  

„Кращий інтелектуал року ”,  

„ Кращий дослідник року ”,  

„ Кращий активіст року ”,  

„ Краща творча особистість року ”,  

„Кращий спортсмен року ”,  

„ Відкриття року ”. 

протягом 

року 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

учні школи 

14.  
Урочисте відкриття гри – подорожі «По країні Добра»  

Підготувати: назву, девіз класного колективу. 
17.09.2014 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

прем’єр міністр 

учні 2- 4 класів 

15.  
День туризму. Туристичний похід. (27.09) 

 
26.09.2014 

Седченко Т.В., 

міністерство інформації 
учні  5-11 класів 

16.  
Всеукраїнський день бібліотек. Вітання бібліотекаря. 

 
30.09.2014 

Седченко Т.В., 

міністерство інформації 
учні  2-11 класів 

17.  

Підготовка до Дня Вчителя. «Спасибі Вам, що Ви на світі є!» , 

«Усний журнал». Підготувати: номер художньої 

самодіяльності.  Підготовка до 

конкурсу стіннівок «Святковий  вернісаж» . 

 

 

 

протягом 

місяця 

 

 

 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство культури 

 

учні школи 

 



 КТС “ ШКОЛА ТВІЙ ДІМ , І   ТИ  ГОСПОДАР В НІМ “. ЖОВТЕНЬ   

1. 1

. 

Літературно – пісенна вітальня для вчителів. «Спасибі Вам, що 

Ви на світі є!», «Усний журнал». Конкурс стіннівок «Святковий  

вернісаж» . Вітання ветеранів – школи. 

03.10.2014 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В. 

міністерство культури, 

міністерство інформації 

вчителі, учні школи 

2. 2

. 

Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат. Підведен-

ня підсумків роботи. Планування роботи на місяць.  
01.10.2014 

Седченко Т.В. 

президент, старости, 

міністри 

учні  2-11 класів 

3.  Міжнародний день музики, художника 01.10.2014 

Седченко Т.В., 

вчителі музики, малювання 

міністерство культури, 

учні школи 

4.  Макулатуринг 01.10.2014 

класні керівники 

Седченко Т.В. 

міністерство праці 

учні 2-11  класів 

5.  День захисту тварин (04.10) 06.10.2014 

класні керівники 

Седченко Т.В. 

міністерство культури 

учні 2-11  класів 

6.  

Конкурс – виставка осінніх композицій « Україна в моєму серці». 

Ярмарок. «Українські страви», «Ой варенички чудові»  День 

українського козацтва.  

Конкурс «Козаченьки молоденькі». 

10.10.2014 

 

класні керівники 

Седченко Т.В. 

міністерство культури 

учні 2-11  класів 

7.  

Акція «Милосердя» до міжнародного дня людей похилого віку. 

Робота волонтерських загонів (надання допомоги пенсіонерам, 

хворим, самотнім людям) Операція  «Прийми мою допомогу» 

Протягом 

місяця 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 5-9 класів 

8.  
Участь в урочистостях, присвячених визволенню України від 

фашистських загарбників. Покладання квітів (28.10) 
28.10.2014 

Седченко Т.В., 

Президент, 

Міністри 

 

9. 9

. 
Веселі перерви «Ти і твої друзі на перерві» 

протягом 

місяця 

класні керівники 

міністерство спорту 
клас, який чергує 

 КТС “ МОЛОДЬ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ” ЛИСТОПАД   

1.  

Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат. Контроль 

успішності та дисципліни. Підведення підсумків роботи. Плану-

вання роботи на місяць. 

05.11.2014 
Седченко Т.В., 

президент 
лідери 2-11класів 



2.  День української писемності. 09.11.2014 

Седченко Т.В. 

класні керівники, 

Міністерство інформації 

учні  школи 

3.  

Виставка малюнків, колажів ««Збережи  здоров’я  та  й  на  все 

життя». Виставка плакатів «Мовчання – не вихід» (до Всесвіт-

нього дня боротьби зі СНІДом) + відеоряд 

до 21.11.2014 

Седченко Т.В. 

класні керівники, 

Міністерство інформації 

учні  школи 

4.  Міжнародний  День толерантності (16.11.)  14.11.2014 

Седченко Т.В. 

класні керівники, 

Міністерство інформації 

учні  школи 

5.  
Конкурс малюнків і плакатів «Дружба, добро, багатство» до Дня 

толерантності. Агітаційні листівки. 
До 14.11.2014 

Седченко Т.В. 

класні керівники, 

Міністерство інформації 

учні  школи 

6.  

Операція “ Турбота ”. Здійснити посильну допомогу ветеранам та 

людям похилого віку , які мешкають в мікрорайоні школи, Опе-

рація  «Прийми мою допомогу» 

протягом 

місяця 

Класні керівники., 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 5-9 класів 

7.  Веселі перерви «Ти і твої друзі на перерві» 
протягом 

місяця 

класні керівники 

міністерство спорту 
клас, який чергує 

8.  

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Загаль-

ношкільна лінійка. (4 субота листопада) 

 

24.11.2014 

класні керівники 

Седченко Т.В. 

міністерство культури 

учні школи 

8. 
Акція «Милосердя» «Немає вищої святині, ніж чисте сяйво доб-

роти» (збір канцтоварів, одягу, іграшок, взуття…) 

протягом 

місяця 

класні керівники, 

Седченко Т.В., 

міністерство милосердя 

учні школи 

9. 
Підготовка до  благодійного концерту «Відкрий серце – подаруй 

любов» 

протягом 

місяця 

класні керівники, 

Седченко Т.В., 

міністерство культури 

учні школи 

 КТС “ ТАЛАНТИ ТВОЇ, РІДНА ШКОЛО!” ГРУДЕНЬ   

1. 1

. 

Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат. Плануван-

ня роботи на місяць 
03.12.2014 

Седченко Т.В. 

президент, старости, 

міністри 

лідери 2-11класів 

2.  Акція “Милосердя”  - підведення підсумків. 03.12.2014 

Седченко Т.В. 

міністерство внутрішніх 

справ 

учні школи 



3.  
Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Акція «АнтиСНІД» 

Конкурс малюнків,плакатів. 
01.12.2014 

класні керівники, 

Седченко Т.В., 

міністерство культури 

учні школи 

учні 2-4 класів, 

учні 5-11 класів. 

4.  Розважальна гра «Армійські розваги» 05.12.2014 

класні керівники 

Седченко Т.В. 

міністерство культури 

учні 9-11 класів 

5.  Всеукраїнський день права в Україні «Права людини» 10.12.2014 

класні керівники 

Седченко Т.В. 

міністерство інформації 

учні школи 

6.  Благодійний концерт «Відкрий серце – подаруй любов» 12.12.2014 

класні керівники, 

Седченко Т.В., 

міністерство культури 

учні школи 

7.  
Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Пок-

ладання квітів до меморіалу. (14.12.) 
15.12.2014 

Седченко Т.В.,Президент, 

міністри 
 

8.  Свято Святого Миколая (19.12) 19.12.2014 

класні керівники, 

Седченко Т.В., 

Жукова М.С., 

міністерство культури 

учні 2-4 класів 

9. 5

. 
Волонтерська акція «Новий рік без самотності» постійно 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 5-9 класів 

10. 6
. 
Робота майстерні Діда Мороза 

протягом 

місяця 

Седченко Т.В. 

міністерство культури 
учні 2-11 класів 

11.  Веселі перерви «Ти і твої друзі на перерві» 
протягом 

місяця 

класні керівники 

міністерство спорту 
клас, який чергує 

12. 1
0

. 

Святкування Нового року.  

Конкурс на кращу ялинкову прикрасу .Конкурс на кращу новорі-

чну газету. «Мистецька галерея зими» 

Конкурсна програма   

Для старшокласників «Новорічний танцювальний калейдоскоп» 

за окремим 

графіком 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В. 

міністерство інформації, 

міністерство культури 

учні школи 

учні 2-11 класів, 

учні 2-11 класів, 

учні 2-7 класи. 

учні 8-11 класи 

13.  
ІІ – етап конкурсу “ Зразковий клас ”. Підбиття підсумків участі 

класів у громадському житті школи. 

 

за окремим 

графіком 
 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В. 

президент 

парламент 



 КТС “ ТАЛАНТИ ТВОЇ, РІДНА ШКОЛО!” СІЧЕНЬ   

1.  

Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат.. Вирішен-

ня питань дитячого самоврядування. Підведення підсумків робо-

ти. 

14.01.2015 

Седченко Т.В. 

президент, міністри, 

старости 

лідери 2-11класів 

2.  

Акція “ Збережемо пам'ять про подвиг ” ,” Допомога ветеранам ”, 

“ Ветеранське подвір'я ”, “ Турбота ”, “ Милосердя ”, Операція     

„ Прийми мою допомогу ” 

постійно 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 5-9 класів 

3.  Рейд бережливості (шкільне майно) 
за окремим 

графіком 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В. 

Міністерство праці 

парламент 

4.  Заходи до Дня Соборності та Свободи України (22.01) 22.01.2014 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство культури 

учні школи 

5.  
Підготовка до участі в міському конкурсі серед дитячих органі-

зацій «Лідер року» 

протягом 

місяця 

Седченко Т.В. 

президент, міністри, 

старости 

лідери 2-11класів 

6.  

Конкурс «Зірки учнівської республіки «АИСТ»». Номінації: во-

кал, хореографія, декоративно – прикладне мистецтво. (захист) 

Вернісаж учнівської творчості «Чарівні акварелі». 

30.01.2015 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство культури 

учні школи 

 КТС “ УКРАЇНА - ДИВО КАЛИНОВЕ” ЛЮТИЙ   

1.  

Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат. Вирішен-

ня питань дитячого самоврядування. Контроль успішності та  

дисципліни.   

04.02.2015. 

Седченко Т.В. 

президент, міністри, 

старости 

лідери 2-11класів 

2.  

Акція “ Збережемо пам'ять про подвиг ” ,” Допомога ветеранам ”, 

“ Ветеранське подвір'я ”, “ Турбота ”, “ Милосердя ”. Привітання 

ветеранів – чоловіків, Операція „ Прийми мою допомогу ” 

постійно 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 5-9 класів 

3.  Веселі перерви «Ти і твої друзі на перерві» 
протягом 

місяця 

класні керівники 

міністерство спорту 
клас, який чергує 

4.  
Конкурс читців віршів Олександра Стовби «Афганістан…», ав-

торських віршів. 
05.02.2015 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство інформації 

Учні школи 

5.  

Гра «Романтична пара» 

- конкурс сердець 

- поштова скринька; 

До 13.02.2015 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство інформації 

учні 9-11 класів 

учні 2-11 класів 

учні 2-11 класів 



6. 
Підготовка до концерту присвяченого 8 Березню. Підготувати: 

номери художньої самодіяльності. 

протягом 

місяця 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство культури, 

міністерство інформації. 

учні школи 

7. 
Підготовка до участі в фестивалі – конкурсі дітей «Зірковий ду-

ет» 

протягом 

місяця 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство культури, 

міністерство інформації. 

учні школи 

 КТС “ УКРАЇНА - ДИВО КАЛИНОВЕ” БЕРЕЗЕНЬ   

1. 1

. 

Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат. Контроль 

успішності та дисципліни. Планування роботи на місяць. 

 

04.03.2015 

Седченко Т.В. 

президент, міністри, 

старости 

лідери 2-11класів 

2. 2

. 
Концерт, присвячений 8 Березня «Любимые цветы для женщин» 06.03.2015 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В. 

колектив школи, 

учні школи 

3. 3

. 
Виставка вітальних листівок до 06.03.2015 

Седченко Т.В. 

класні керівники 

міністерство інформації 

учні 2-11 класів 

4.  
Декада пожежної безпеки. Конкурс малюнків «Безпека в житті – 

життя у безпеці» 

10.03.2015- 

20.03.2015 

Седченко Т.В. 

класні керівники 

міністерство інформації 

учні 2-11 класів 

4. Конкурс читців віршів «Шевченко в моєму серці» (09.03) 09.03.2015 

Седченко Т.В. 

класні керівники 

міністерство інформації 

учні 2-9класів 

5. Конкурс-вікторина «Я люблю Україну» 
протягом 

місяця 

Седченко Т.В. 

класні керівники 

міністерство інформації 

учні 10-11 класів 

6. Благодійний концерт «Ми за єдину Україну» 26.03.2015 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В., 

Класні керівники, 

Міністерство культури 

учні школи 

7. 

Акція “ Збережемо пам'ять про подвиг ” ,” Допомога ветеранам ”, 

“ Ветеранське подвір'я ”, “ Турбота ”, “ Милосердя ”. Привітання 

ветеранів – жінок, Операція „ Прийми мою допомогу ” 

постійно 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 5-9 класів 



 Веселі перерви «Ти і твої друзі на перерві» 
протягом 

місяця 

класні керівники 

міністерство спорту 
клас, який чергує 

 КТС “ЕКОЛОГІЯ – ТУРБОТА ЛЮДСТВА” КВІТЕНЬ   

1. 
Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат. Підведен-

ня підсумків роботи активу класів. Планування роботи на місяць 
01.04.2015 

Седченко Т.В. 

президент, міністри, 

старости 

лідери 2-11 класів 

2. 
Допомога ветеранам, які мешкають у мікрорайоні школи. 

Операція „ Турбота ”, Операція „ Прийми мою допомогу ” 

протягом 

місяця 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 5-9 класів 

3. «День сміху і жартів». Конкурсна програма. 01.04.2015 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство культури 

учні 7-8 класів 

4. 
Виставка малюнків, листівок - пам’яток «Знай та дотримуйся 

правил життя» 
до 24.04.2015 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство культури 

учні 2-11 класів 

5. 
Конкурс – виставка плакатів на екологічну тематику  «Ми  люди,  

поки  є  природа» 
до 10.04.2015 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство культури 

учні 2-11 класів 

6. 
Конкурс читців віршів «Чорнобильський біль», авторських вір-

шів.(26.04) 
23.04.2015 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство культури 

учні 2-11 класів 

7. Вікторина «Червоне, жовте, зелене» 
протягом 

місяця 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство культури 

учні 2-4 класів, 

учні 5-8 класи 

8. Веселі перерви «Ти і твої друзі на перерві» 
протягом 

місяця 

класні керівники 

міністерство спорту 
клас, який чергує 

9. Акція «Приберемо планету» 
протягом 

місяця 

Седченко Т.В., 

класні керівники, 

міністерство праці 

Учні школи 

 КТС “ НІХТО НЕ  ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ  ЗАБУТЕ” ТРАВЕНЬ   

1.  
Засідання учнівського парламенту «УРА» + старостат. Контроль 

успішності та дисципліни. Підведення підсумків роботи за рік. 
06.05.2015 

Седченко Т.В., 

президент, міністри, 

старости 

лідери 2-11класів 



2.  
Виставка плакатів та малюнків до дня Перемоги. «Вічна  слава  

героям.» 
до 07.05.2015 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство інформації 

учні 2-11 класів 

3.  

Проведення зустрічі з ветеранами, які мешкають в мікрорайоні 

«Вічна  слава  героям.» Урочиста лінійка. Покладання квітів до 

меморіалу. 

08.05.2015 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя 

учні 2-11 класів 

4.  Проведення конкурсу читців віршів «Вічна  слава  героям.» 07.05.2015 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство інформації 

учні 2-11 класів 

5.  Веселі перерви «Ти і твої друзі на перерві» 
протягом 

місяця 

класні керівники 

міністерство спорту 
клас, який чергує 

6.  

Проведення акцій: “ Допомога ветеранам ”, “ Ветеранське под-

вір’я.  Реалізація напрямку “ Допомога ”. Привітання ветеранів, 

Операція „ Прийми мою допомогу ” 

постійно 

класні керівники, 

Седченко Т.В. 

міністерство милосердя» 

учні 5-9 класів 

7.  
ІІI – етап конкурсу “ Зразковий клас ”. Підбиття підсумків участі 

класів у громадському житті школи. 
15.05.2015 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В., 

класні керівники. 

учні школи 

8.  Свято Останнього дзвоника 29.05.2015 

Седченко Т.В., 

Арендарчук І.В., прези-

дент, міністри, старости. 

учні школи 

9.  

Підведення підсумків загальношкільного конкурсу «Учень року», 

звіт класних колективів. 

Проводиться в шести номінаціях:  

„ Кращий інтелектуал року ”,  

„ Кращий дослідник року ”,  

„ Кращий активіст року ”,  

„ Краща творча особистість року ”,  

„ Кращий спортсмен року ”,  

„ Відкриття року ”. 

Переможці нагороджуються дипломами. Нагородження відбува-

ється на лінійці присвяченій закінченню навчального року. 

29.05.2015 

Актова зала 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В., 

класні керівники 

учні школи 



ПЛАН    РОБОТИ   ПО   ПРОФІЛАКТИЦІ  ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ 

 

 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. 1

. 

Продовжити роботу штабу ЮІР по профілактиці дитячого дорожньо-

транспортного травматизму 
постійно 

Седченко Т.В. 

Міністерство внутрішніх справ 

2. 3

. 

Провести виховні години на тему: “ Правила дорожнього руху повинні 

знати всі ” 
жовтень Класні керівники 

3. 4

. 

Організувати зустрічі з представниками ДАІ з метою профілактики    по-

рушень  правил дорожнього руху серед школярів. 
вересень 

Арендарчук І.В. 

Седченко Т.В. 

 

4.  Огляд сторінки, в класних куточках «Безпечна дорога до школи» вересень 
Класні керівники, 

Міністерство інформації 

5. 5

. 
Обновити інформацію “ Юні інспектори дорожнього руху ”. жовтень 

Седченко Т.В. 

Міністерство інформації 

6. 6

. 
Провести виховні години на тему: “ Безпечна дорога до школи ” жовтень Класні керівники 

7. 1

2

. 

Організувати зустріч з працівниками ДАІ з метою профілактики порушень 

правил дорожнього руху серед школярів. 
лютий 

Арендарчук І.В. 

Седченко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  РОБОТИ  ДРУЖИНИ  ЮНИХ  ПОЖЕЖНИХ 

 

№ 

п/п 
Зміст  роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1.  
Спланувати роботу штабу ДЮП по попередженню пожеж серед учнів 

школи 
вересень 

Седченко Т.В. 

Президент 

2.  
Організувати зустріч з представниками пожежної охорони з метою визна-

чення напрямків роботи ДЮП. 
вересень 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В. 

3.  
Провести масово - роз´яснювальну  роботу по попередженню пожеж  се-

ред учнів школи. 
постійно 

класні керівники, 

міністерство інформації 

4.  Проведення бесіди “Від чого відбуваються пожежі” жовтень класні керівники 

5.  Обновити інформацію “Дружини юних пожежників” жовтень 
Седченко Т.В., 

міністерство інформації 

6.  Проведення бесіди “Забави дітей з вогнем – причина пожеж”. листопад класні керівники 

7.  
Проведення бесіди на тему “Виконання правил пожежної безпеки при ви-

никнені пожежі”. 
грудень класні керівники 

8.  Проведення бесіди “Новорічна ялинка – заходи уникнення пожежі”. грудень класні керівники 

9.  
Організувати зустріч з робітниками пожежної частини з метою поглиб-

лення знань з протипожежної безпеки. 
квітень 

Арендарчук І.В., 

Седченко Т.В. 

10.  
Проведення бесіди на тему “Літній відпочинок і правила пожежної безпе-

ки ”. 
травень класні керівники 

 


