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 УЧНІВСЬКОЇ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

«АВАНГАРД»  ВАРАСЬКОЇ  ГІМНАЗІЇ НА І СЕМЕСТР  2020-2021 н.р. 
 
 

Зміст заходів 
 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
 

- Звітно-виборні збори органів учнівського 
врядування в класних колективах.. 
Ознайомлення зі статутом гімназії. 

 

07.- 18.09 Центр захисту прав 
дитини « Оріон» 

- Операція « Затишок ». Поповнення      
матеріалами класні куточки гімназиста. 

03.- 23.09 Центр 
суспільно-корисної 

праці  
« Краяни» 

- Перегляд історичного фільму з     
обговоренням «Іловайськ» 

12.09.  Лідери 10-11 класів 

- Агітація учнів  до енергозбереження. 
Перегляд фільму « Валлі» 

11.09. Туристично-екологічн
ий центр  
 « Гарт» 

- Створення відеовітання до Дня 
народження міста  

 до 25 .09  Центр молодіжного 
дозвілля « Ліра» 

- Участь  у міському онлайн - конкурсі 
дитячої творчості  до енергозбереження 
на екологічну тематику. 

14.09. Туристично-екологічн
ий центр  

 « Гарт», центр 
дитячої дипломатії 

«Глобус» 
- Тік-ток-перерва Вересень  Туристично-екологічн

ий центр  
 « Гарт» 

- Створення відеовітання до Дня 
позашкільника та  дошкільної освіти  

 до 25 .09  Центр молодіжного 
дозвілля « Ліра» 

- Формування органів учнівського 
врядування  культурно-освітньої 
організації « Авангард».  

18.09- 
25.09 

Президент 
« Авангарду» 

- Заняття в школі лідера «Глобальні цілі      
ООН ».  

вересень Центр науки і 
творчого розвитку  

« Простір» 
- День здоров’я і чистоти. ( санітарний      

день). 
25.09. Центр 

суспільно-корисної 
праці  



« Краяни»,чергові 
учні 

- Колегія старостів. щопонеділк
а 

Центр 
суспільно-корисної 

праці  
« Краяни» 

- Уроки правової грамотності « Булінг чи       
конфлікт».  

25 .09.  Центр 
суспільно-корисної 

праці  
« Краяни» 

- Випуск газети “ Гімназист”.  вересень Інформаційно-видавн
ичий центр  
« Погляд» 

Жовтень 
 

  

- Тік-ток-перерва Жовтень  Туристично-екологічн
ий центр  
 « Гарт» 

- Учнівська конференція «Максимум   
шкільна молодь в гімназійному    
медіапросторі ». 

11.10  Президент 
учнівського 
врядування 

- Творчий урок - вітання вчителю з      
нагоди дня працівників освіти . 

04.1 Класні колективи, 
старости класів. 

- Випуск вітальних фотозони стінгазет та     
листівок до дня Працівників освіти     
«Наші вчителі найкращі ». 

До 02.10 . Інформаційно-видавн
ичий центр «Погляд»  

- Створення відеоролика «Жартома та     
всерйоз» до Дня працівників освіти 

02.10.  Інформаційно-видавн
ичий центр «Погляд» 

- Засідання центрів учнівської організації 
«Авангард». 

14.- 18.10. Педагог-організатор, 
Президент 

« Авангарду» 
- Створити відеовітання з Днем козацтва     

для військової частини  
13.10 Туристично-екологічн

ий центр  
 « Гарт», центр 

суспільно-корисної 
праці «Краяни» 

- Екопроєкт « Збережи заради    
майбутнього». Екофлешмоб : «    
Озеленення України: 1000000 дерев за     
добу» 

17.10 Туристично-екологічн
ий центр  

 « Гарт», центр 
суспільно-корисної 

праці «Краяни» 



- День здоров’я і чистоти -      
Рейд-перевірка дня здоров’я і чистоти 

23.10.-25.10. Центр 
суспільно-корисної 

праці  
« Краяни» 

- Заняття в школі лідера. Створення     
проекту « Глобальні цілі ООН». В      
рамках «Агенти змін» 

24.10.  Центр науки і 
творчого розвитку  

« Простір» 
- Перегляд мультфільма для 5-7 класів 
«Лоракс» 

16.10  Центр молодіжного 
дозвілля « Ліра» 

- День –Хеллоуін в стилі. Виставка      
гарбузових композщицій. 

30.10  Центр дитячої 
дипломатії «Глобус» 

- Рейд-перевірка роботи чергових по     
класах, санітарного стану класних кімнат. 
 

30. 10 Центр 
суспільно-корисної 

праці  
« Краяни» 

- Випуск соціалтно ролика « Булінг     
стоп» спільно з газетою « Гімназист» 

Жовтень Інформаційно-видавн
ичий центр  
« Погляд» 

- Випуск газети “ Гімназист ”  Жовтень 
 

Інформаційно-видавн
ичий центр  
« Погляд» 

Листопад 
- Флешмоб до Дня рідної мови «Говори      

українською, будь українцем » 

  
   до 09.11. 

Центр науки і 
творчого розвитку  

« Простір» 
- Акція « Подаруй нове життя старому      

паперу» .Збір макулатури . 
 до 27.11. Туристично-екологічн

ий центр  
 « Гарт», центр 

суспільно-корисної 
праці «Краяни» 

- Урок правової грамотності « Не знання      
законів-не звільняє від   
відповідальності» 

15.11 Центр захисту прав 
дитини « Оріон» 

- День Гідності і Свободи. Хвилина      
пам’яті біля стенду Небесної сотні. 

21.11.  Центр дитячої 
дипломатії «Глобус» 

Вшанування пам’яті жертв голодоморів в     
Україні Інформаційна хвилинка «Біль    
серця всієї України» 

20.11 Центр захисту прав 
дитини « Оріон» 

Тиждень гімназії, присвячений 20-річчю    
школи : 

- Посвята в гімназисти 

 
24.11. 

 
Учнівська організація 
« Авангард», гуртківці 



- Творчі вітання та листівки  25.11. Учнівська організація 
« Авангард», гуртківці 

- Проєкт Wanted! Розшукуються    
талановиті та небезпечні. Перфоманс«    
Таланти без меж».  

27.11. Учнівська організація 
« Авангард», гуртківці 

- Розважальна гра «Хрестики- нулики»    
для 9-10 класів 

листопад Центр молодіжного 
дозвілля « Ліра» 

- День здоров’я і чистоти. 26.11.-27.11 Старости класів 

- Рейд-перевірка роботи чергових по     
класах, санітарного стану класних кімнат. 

30.11. 
 
 
 

Центр 
суспільно-корисної 

праці  
« Краяни» 

 
- Випуск газети “ Гімназист ”  Листопад 

 
Інформаційно-видавн

ичий центр  
« Погляд» 

Грудень.  
- Флешмоб до Дня боротьби зі СНІДом 

    01. 12. Туристично-екологічн
ий центр  
 « Гарт»,  

- Благодійна ярмарка смаколиків- в     
підтримку людей, які потребують    
особливої уваги. 
 

грудень Президент, учнівська 
організація 

 « Авангард» 

- Розвважальний захід з елементами    
тренінгу з елементами тренінгу «     
Сімейне право» 

09.12  Центр захисту прав 
дитини « Оріон» 

Випуск стінгазети та оформлення зали ,      
коридорів гімназії до Новорічних та     
Різдвяних свят  

Грудень  Інформаційно-видавн
ичий центр  
« Погляд» 

- Квест « Ні, кібербулінгу та     
сексуальному насильству» 

11 12  Центр захисту прав 
дитини « Оріон» 

- «Інтелектуальний марафон» до Дня прав      
людини для 7-8  кл. 

07.12-10.12 Центр науки і 
творчого розвитку  

« Простір» 
- Акції Милосердя для дітей, які      
потребують особливої уваги.  

 01.-03.12. 
17.11.- 18.12 

 «Авангарду» гімназії, 
старости класів 

- Резиденція Святого Миколая.  18.12. Центр молодіжного 
дозвілля « Ліра» 

- Тиждень настрою. Святкова вечірка у     
стилі 60-80- х  7-8- класи 

24.12-25.12 Центр молодіжного 
дозвілля « Ліра» 



- Святкові вечірки 5-11 класи 24.12-25.12 Центр молодіжного 
дозвілля « Ліра» 

- День здоров’я і чистоти  24.12-25.12 Центр 
суспільно-корисної 

праці  
« Краяни» 

- Рейд – перевірка роботи чергових по       
класах та здійснення дня здоров’я і      
чистоти 

25.12 Центр 
суспільно-корисної 

праці  
« Краяни» 

- Випуск газети “ Гімназист ”  Грудень  
 

Інформаційно-видавн
ичий центр  
« Погляд» 

 
Президент учнівської організації «Авангард» Вараської    гімназії  

     О. Коцюбайло  


