
    П л а н  о р г а н і з а ц і й н о - м а с о в о ї  р о б о т и  

                на період зимових канікул з  29.12.2018 по 13.01.2019 року 

29 грудня – робота гуртка «Джура» 

(субота)                (відп. Заїка Д.Є.) 

 - робота спортивних секцій (волейбол, великий теніс) 

                             (відп. Кучма В.М.) 

02 січня – індивідуальна робота з учнями по географії та біології 

 (середа)              (відп. Журавльова Н.А., Коток О.В.) 

               - робота гуртка «Народна творчість» 

           (відп. Лучечко О.М.)    

                -  робота гуртка «Джура» 

                            (відп. Заїка Д.Є.) 

 - робота спортивних секцій (волейбол, великий теніс) 

        (відп. Кучма В.М.) 

 - індивідуальна робота з учнями 1-4 класів 

                             (вчителі початкових класів) 

03 січня – індивідуальна робота з учнями з математики та фізики 

(четвер)    (відп. Півторак Е.Ф., Гаврищук І.П., Герда З.В., Константин Т.Д.) 

               - робота драматичного гуртка 

                             (відп. Линець О.В.) 

          - робота спортивних секцій (художня гімнастика, футбол, кунгфу, тайцзи) 

                             (відп. Кучма В.М.) 

        - робота «книжкової майстерні» 

                              (відп. Бардис С.В.) 

04 січня – індивідуальна робота з учнями по хімії 

(п’ятниця)    (відп. Глінчевська Т.О.) 

               - робота гуртка «Народна творчість» 

           (відп. Лучечко О.М.) 

               - робота гуртка «Вокальна студія» 

                              (відп. Горкава К.В.)   

               - робота спортивних секцій (волейбол, великий теніс) 

            (відп. Кучма В.М.) 

08 січня – індивідуальна робота з учнями з інформатики 

(вівторок)     (відп. Капустянчик В.Є., Клименко О.О.) 

               - робота «книжкової майстерні» 

                              (відп. Бардис С.М.) 

          - робота спортивних секцій (футбол, художня гімнастика, кунгфу, тайцзи) 

                              (відп. Кучма В.М.) 

               - робота драматичного гуртка 

                             (відп. Линець О.В.)                                                                                       

               - робота гуртка «Вокальна студія» 

                             (відп. Горкава К.В.)   

 

 

 

 

 



09 січня – індивідуальна робота з учнями з української мови, літератури та   

(середа)                                                                             зарубіжної літератури  

                   (відп. Адамчук Є.Г., Сагун Т.А., Івавсенко Н.О., Пристайко Л.В.)   

                  - робота гуртка «Народна творчість» 

                (відп. Лучечко О.М.)    

                -  робота гуртка «Джура» 

                                  (відп. Заїка Д.Є.) 

 - робота спортивних секцій (волейбол, великий теніс) 

              (відп. Кучма В.М.) 

 - індивідуальна робота з учнями 1-4 класів 

                                  (вчителі початкових класів) 

10 січня – індивідуальна робота з учнями по історії 

(четвер)                    (відп. Ходькова О.М.)                                                                                            

                 - робота драматичного гуртка 

                                 (відп. Линець О.В.) 

          - робота спортивних секцій (художня гімнастика, футбол, кунгфу, тайцзи) 

                                  (відп. Кучма В.М.) 

        - робота «книжкової майстерні» 

                                 (відп. Бардис С.В.) 

11 січня – індивідуальна робота з учнями з іноземних мов 

(п’ятниця)                (відп. Рудень А.С., Аза О.О., Корчова Ю.В., Харченко Н.М.)                                  

                - робота гуртка «Народна творчість» 

               (відп. Лучечко О.М.) 

               - робота гуртка «Вокальна студія» 

                                 (відп. Горкава К.В.)   

               - робота спортивних секцій (волейбол, великий теніс) 

               (відп. Кучма В.М.) 

 
 


	План організаційно-масової роботи

