Вересень
Місячник безпеки життєдіяльності «Увага! Діти на дорогах»
.
01.09. День знань. Перший урок «Здорова родина – успішна країна» (1-8кл.)
«Київщина – територія успіху» (9-11кл.)
03.09. -15.09. Комплектування та організація гурткової роботи.
03.09. Організаційні збори учнівських колективів (вибори активу класу).
03.09. Провести інструктаж із правил поведінки на вулицях, у користуванні
електроприладами та з правил поведінки в школі.
05.09. Засідання кабінету міністрів Федерації Вільних Міст.
07.09. Конференція учнівського самоврядування.
14.09. Загальношкільні батьківські збори «Розвиток особистості кожного учня».
10.09. Виховна година, присвячена Дню писемності.
17.09.-21.09. Тиждень по впорядкуванню території школи.
19.09. Засідання Кабінету міністрів Федерації Вільних Міст по вирішенню питання
організації випуску газети «Велика перерва».
21.09. Вечір для старшокласників «Посвята в старшокласники».
24.09. Лінійка, присвячена Дню партизанської слави (8кл., Захаренко Т.Д.).
24.09.-28.09. Акція «Живи, книго!». Рейд – перевірка шкільних підручників.
28.09. Санітарна п'ятниця.

Вересень – участь у районному етапі природоохоронної акції «Птах року 2012 – одуд».
Вересень – внутрішкільні змагання з футболу.
Вересень – участь у районному етапі Всеукраїнської акції «Парад квітів біля школи».

Жовтень
01.10. Години спілкування до Міжнародного дня людей похилого віку.
03.10. Засідання міністерства освіти з питань відвідування, навчання та дозвілля учнів.
05. 10. Святковий концерт до Дня працівника освіти «Ми любимо вас, вчителі!..»
08.10. Виставка-конкурс на кращу аплікацію з природного матеріалу «Осінній вернісаж».
12.10. «Козацькі фестини» (5кл.) до Дня українського козацтва.
15.10. Лінійка «Усі ми козацького роду» до Дня українського козацтва (6кл., Троць В.І.).
19.10. Презентація нових міст 5-А та 5-Б кл.
22.10.- 26.10. Благоустрій шкільної території.
22.10. Виховна година про правила поведінки під час осінніх канікул.
26.10. Вечір для старшокласників «Міс осінь».
26.10. Санітарна п'ятниця.
29.10.-04.11. Проведення заходів згідно з планом роботи на канікулах.

Жовтень – районні змагання з футболу.
Жовтень – районний етап акції «Парад квітів біля школи».
Жовтень – мовно-літературний конкурс ім. Шевченка.

Листопад
Місячник здорового способу життя
05.11. Лінійка, присвячена визволенню Києва від фашистських загарбників.
(06.11.1943р.) (11кл., Чайка Л.І.).
05.11-09.11. Виставка плакатів «Мова наша солов'їна».
07.11. Засідання учнівського самоврядування.
09.11. Лінійка, присвячена Дню української мови( 10 кл., Цисаренко О.П.).
12.11. Виховна година «Ми повинні бути здоровими…»Лінійка (5а кл., Гуріненко Г.В.).
12.11.-16.11. Виставка плакатів «Ми за здоровий спосіб життя!»
19.11. Виховна година «Ми маємо права..» до всесвітнього дня дитини.(20.11.)
23.11. Вечір для старшокласників «Я – здорова й успішна людина».
26.11. Лінійка до Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій (10 кл.,
Цисаренко О.П.).
30.11. Санітарна п'ятниця.

Листопад – Міжнародний дитячий конкурс з української мови ім. П.Яцика.
Листопад – огляд – конкурс творів учнівської молоді «Топоніміка й історія рідного
краю».
Листопад – презентація проектів початкових класів.
Листопад – конкурс плакатів та стінгазет на антинікотинову, антиалкогольну та
антинаркотичну тематику.

Грудень
Місячник безпеки життєдіяльності.
03.12. Лінійка до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (9кл., Тарасюк І.М.).
03.12.-07.12. Виставка плакатів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
03.12. -04.12. Участь у благодійній акції «У колі друзів».
05.12. Засідання учнівського самоврядування.
06.12. Конкурсна програма для старшокласників до Дня Збройних Сил України.
19.12. День Святого Миколая. Благодійна акція «Зробімо приємно…»
24.12. Виховна година «Правила поведінки біля ялинки та збереження життя та здоров'я
під час зимових канікул»
24.12 -28.12. Новорічні свята, карнавали.
28.12. Санітарна п'ятниця.

Грудень – Шкільні змагання з шахів.
Грудень – участь у районному етапі акції «Український сувенір».
Грудень – участь у районному етапі акції «Годівничка».
Грудень – участь у районному етапі акції «Збережи ялинку».
Грудень – участь у районному етапі акції «Космічні фантазії».

Сiчень
01.01.-13.01. Організація та проведення зимових канікул.
07.01. Новорічно-Різдвяні вітання жителів села Музичі учасниками фольклорного гурту
«Струмочок».
16.01. Засідання Кабінету Міністрів учнівського самоврядування по питанню планування
роботи на II семестр та випуску шкільної газети.
22.01. Лінійка до Дня Соборності та Свободи України (7кл., Пантюк А.П.).
25.01. Вечір для старшокласників «Якби я був студентом».
25.01. Санітарна п'ятниця.
28.01. Лінійка до Дня пам'яті Героїв Крут (95р.) (11кл., Чайка Л.І.).
28.01.-31.01. Тиждень протипожежної безпеки «Вогонь – наш друг чи ворог».

Січень – участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Мої права» (10-11кл.)

Лютий
02.02. Вечір зустрічі з випускниками.
06.02. Засідання шкільного самоврядування по питанню поведінки важковиховуваних учнів.
11.02. Лінійка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
(15.02.)(10кл. Цисаренко О.П.).
14.02. День закоханих. Акція «Подаруй своє серце».
22.02. Вечір для старшокласників «Все починається з любові…»
22.02. Санітарна п'ятниця.
23.02. День захисника Вітчизни.
25.02. Лінійка до Міжнародного дня рідної мови. (21.02.) (8кл., Захаренко Т.Д.).

Березень
06.03. Засідання Кабінету Міністрів ФВМ по питанню підготовки виборів учнівського
самоврядування.
07.03. Міжнародний жіночий день. Святковий захід «Вклонімось жінці».
11.03. Лінійка до Днів вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка (7,9кл., Пащенко Л.І.).
12.03.-16.03. Тиждень безпеки руху.
18.03. Виховна година «Правила поведінки під час весняних канікул».
18.03.-22.03. Захист колективних творчих проектів.
22.03. Вечір для старшокласників «Розкажіть про себе в віршах».
22.03. Санітарна п'ятниця.
25.03.-31.03. Проведення заходів згідно з планом роботи на канікулах.

Квiтень
01.04. Лінійка «Про що розкаже книжка…» до Міжнародного дня дитячої книги (2-4 кл.,
класоводи).
03.04. Засідання Кабінету Міністрів ФВМ по підведенню підсумків перед виборами.
08.04. Виховна година «Бажаємо здоров'я» до Дня здоров'я (07.04.) (7кл., Пантюк А.П.).
16.04. Виховна година до Дня космонавтики (12.04).
19.04. Вибори президента ФВМ.
20.04. День довкілля.
20.04. Конкурс озеленення класних приміщень.
22.04. Лінійка до Міжнародного дня Землі «Полюбімо свою планету»(5бкл. Терещук А.Д.).
26.04. День ЦО.
26.04. Санітарна п'ятниця.
29.04. Лінійка до Дня Чорнобильської трагедії «Якби не сталось лиха…»
(9кл., Тарасюк І.М.).

Квітень – прибирання вулиць села та шкільної території.

Травень
07.05. Виховна година «За що ж ми вдячні ветеранам?..»
08.05. Засідання Кабінету Міністрів
09.05. Участь у святі до Дня перемоги.
13.05. Лінійка до Дня матері «Я вклонюсь своїй матусі…» (6кл., Троць В.І.).
17.05. Звіт творчих колективів школи на загальношкільних батьківських зборах.
23.05. Родинне свято «Прощання з початковою школою». ( 4кл. Павлишина А.М.).
24.05. Останній дзвоник.

Червень
01.06. Випускний вечір в 11 класі.
11.06. Випускний вечір в 9 класі.

