
 

                                                    «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                         Директор школи 

                                                 _______ Л.О.Куценко 

     Тематика засідань «Федрації Вільних Міст» 

на 2017– 2018 навчальний рік  

№ Зміст роботи Дата Відповідальний за виконання 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Ознайомлення нових міністрів з 

Положенням про учнівське 

самоврядування в школі, Статутом  

школи «Федерації Вільних Міст», 

законами. Затвердження плану роботи 

«Федерації Вільних Міст» 

 Президент «Федерації Вільних Міст»  

2. Про проведення Дня фізичної культури  Міністерство спорту 



та спорту.  

3. Про проведення дня фізкультури та 

спорту та підготовку до проведення 

«Осінній вернісаж» 

 Міністерство спорту 

Міністерство культури  

Міністерство екології 

4. Про видання шкільної газети «Шкільний 

калейдоскоп» за вересень. 

 Міністерство преси та  інформації 

5 Інформація про навчальний процес у 

школі, успішність учнів, відвідування 

уроків, поведінку на перервах. 

 Міністерство освіти 

Міністерство правопорядку та дисципліни 

6. Про організацію і підготовку 

учнівського самоврядування, 

присвяченому Дню Учителя. Підготовка 

вітальних стінгазет до Дня Вчителя 

 Міністерство освіти, Прем’єр-міністр, 

Міністерство преси інформації, Міністерство 

культури  

7. Операція озеленення класів та школи 

«Створи собі красу і затишок» 

 Міністерство екології 



 

 

Про організацію свята «Музичі шукають 

таланти» 

 Міністерство культури 

ЖОВТЕНЬ 

2 Інформація про дотримання дисципліни 

й порядку в школі 

 Міністерство правопорядку та дисципліни 

3 Про проведення спортивних змагань 

«Козацькі фестини» до Дня Захисника 

України та Дня козацтва; 

 

 Міністерство культури, 

Міністерство спорту 

4 Про прибирання пришкільної території  Міністерство екології 

6. Про випуск шкільної газети «Шкільний 

калейдоскоп» 

 Міністерство інформації 

ЛИСТОПАД  

1 Про проведення рейдів – перевірок   Міністерство правопорядку та дисципліни 



4. Про випуск шкільної газети «Шкільний 

калейдоскопа» 

 Міністерство преси та  інформації 

 Про підготовку та проведення конкурсу 

«Осінній бал» та «Міні-міс школи» 

  

ГРУДЕНЬ 

1 Засідання учнівського самоврядування з 

питань дозвілля учнів 

 

 Президент школи 

 Про проведення веселих змагань 

присвячений Дню Збройних сил 

України. 

 Міністерство культури  

Міністерство спотру 

2 Про проведення новорічних свят, 

різдвяних конкурсів, вертепів та 

конкурсу новорічних композицій, 

ялинкових прикрас, плакатів. 

 Президент Федерації Вільних Міст 

Міністерство культури  

3 Організація виховних заходів на правову  Міністерство культури та відпочинку 



тематику 

4 Про екологічну операцію «Встанови 

годівничку». 

Про генеральне прибирання класних 

кімнат 

 Міністерство екології 

 

6 Про випуск шкільної газети «Шкільний 

калейдоскоп» 

 Міністерство інформації 

 

 

*тематика засідань парламенту може змінюватися або доповнюватися  

 

 

 


