
План роботи на зимових  канікулах 2014-2015 навчального року в 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 

Оболонського району м. Києва 
 
1. Всі загальноосвітні заклади освіти Оболонського району м. Києва працюють за 

окремими планами роботи; 
2. Районні заходи: 
 

                     Захід Дата проведення 
Проведення районного Новорічного свята для дітей пільгових 
категорій в Оболонській РДА 

27.12.14 об 11.00 та  о 13.30 

                                          Позашкільні заклади: 
                                                                             ЦТДЮ  
Районний конкурс на кращого Сніговита серед  шкіл району 19.12.14-24.12.14 
Різдвяні концерти, вітання  для дітей району. 
Районне свято  Хрещення Господнє (Водохреща) 

02.01.15-19.01.15 

Конкур щедрівок і колядок  02.01.15-14.01.15 
Новорічний ранок  для вихованців 27.12.14 
Новорічне свято для вихованців 27.12. 14 
Новорічний ранок для вихованців  27.12. 14 
Різ новорічна вистава «Пригоди в тридев`ятому царстві» для 
вихованців ЦТДЮ 
 

27-28.12.14 

Арт-майстерня «Чудо власноруч» для вихованців та батьків 
 

29.12. 14 

Перегляд новорічної вистави 30.12. 14 
Участь в міському шаховому турнірі. 03-05.01.15 
Новорічний турнір настільних ігор 
 

13.01. 15 

                                   Центр військово-патріотичного та фізичного виховання 
                                                      дітей та молоді    «Єдність» 

Заняття в спортивних секціях та гуртках згідно учбових планів Весь період 
Провести турнір з настільного тенісу 
 

29.12.14 

Провести змагання з городкового спорту 
 

4.01.15 

Провести змагання з баскетболу 3х3 на Кубок “Єдності” 10.01.15 
Провести змагання з волейболу 
 

11.01.15 

Провести турнір з міні – футболу на першість “Єдності” 11.01.15 
                                                                  ЦНТТМ «Сфера» 
Виставка новорічних прикрас, сувенірів, плакатів, гірлянд 
вихованців Центру. 22.12-18.01 

 
Дні новорічного кіно та мультфільмів в «Сфері». 

29.12,14, 02.01.15 
05.01.15, 09.01.15, 15.01.15 
  

Організація і проведення майстер-класів для всіх бажаючих: 
- різдвяні подарунки 
- витинанки 

 

30.12.14-06.01.15 
 

Проведення змагань «Юні конструктори та інженери» серед 
вихованців Центру. 

12. 01.15 
 



Змагання серед вихованців на Першість ЦНТТМ «СФЕРА» з 
радіокерованих автомоделей промислового виробництва. 

13.01.15 
 

Вечорниці для вихованців Центру. 14.01.15 
Проведення районного семінару-практикуму для вчителів 
початкової школи на тему: «Дитяча творчість на уроках і 
вдома»  

15.01.15 
 

Ігрові та розвивальні програми для вихованців Центру «Весело, 
весело Новий рік стрічаємо». Вікторина «Зимонька - зима». 

впродовж 
канікул, 
  

Прийняти участь у Другому етапі Першості  м. Києва з 
автомодельного спорту (трасові моделі).  

18.01.15 
 

Робота виставкового залу. впродовж 
канікул 

Гурткові заняття навчальних груп за тимчасовим розкладом.  за тимчасовим розкладом 
Відвідування міських новорічних вистав  кращими 
вихованцями Центру. 

впродовж 
канікул 

                                                                    СДЮШОР «Зміна» 

Проведення тренувань за розкладом 
СДЮШОР «Зміна», ЗНЗ № 

225,194, 231, 10.00-20.00 

Виїзд на міжнародний футбольний турнір, команда 2003 р. н.,  
м.Ніжин 

04.01.15-06.01.15 р. 
Виїзд на міжнародний футбольний турнір, команда 1999 р. н.,  
 

м. Славутич 
25.12.14-19.12.2015р. 

Виїзд на міжнародний футбольний турнір, команда 2001 р.  
м. Нікополь 

03.01.2015-10.01.2015 року 

Виїзд на міжнародний футбольний турнір, команда 2006 р. н.,  
м. Нікополь 

02.01.2015-08.01.2015 року 

Участь в зимовому Чемпіонаті м. Києва, команда 2000 р. н 
ЗНЗ № 231 

27.12.2014-18.01.2015 року 

Участь в зимовому Чемпіонаті м. Києва, команда 2000 р. н 
ЗНЗ № 231 

27.12.2014-18.01.2015 року 

Участь в зимовому Чемпіонаті м. Києва, команда 2001р. н 
ЗНЗ № 231 

27.12.2014-18.01.2015 року 

Участь в зимовому Чемпіонаті м. Києва, команда 2003 р. н 
ЗНЗ № 231 

27.12.2014-18.01.2015 року 

Участь в зимовому Чемпіонаті м. Києва, команда 2002 р. н 
ЗНЗ № 231 

27.12.2014-18.01.2015 року 
                                                         Клуб “Школа мужності ” 
Проведення занять згідно графіка 29.12.14-17.01.15 

Проведення клубних змагань з айкідо 29.12.14 
Проведення бесід з гуртківцями на тему: «Україна єдина», 
«Захист Вітчизни священний обов’язок кожного громадянина 
України» 

впродовж канікул 

                                                                      ДЮСШ № 13 
Тренування згідно графіка роботи  29.12.14- 17.01.15 
Підготовка до змагань ДЮСШ13 з художньої гімнастики 29.12.14- 17.01.15 

                                                            КДЮСШ № 22 «Олімп» 
ЗимоваПершість КДЮСШ «Олімп» 14-17.01.15р 



Спортивно оздоровчі збори (Карпати м.Косів) 2-7.01.15р. 
«Christmas Cup» серед юнаків 2000-2001 р.н. 25-28.12.15р. 
Зимова Першість міста Києва Протягом зим. канікул 
Новорічний Турнір по футболу (м. Ніжин) 4-6.01.15р. 
Учбовий семінар з правил змагань та психологічної підготовки 
учнів до змагань. 27.12.14р. 

Відкритий урок з карате 13.01.15р. 
Відкритий урок  з карате 15.01.15р. 
Навчально підготовче тренування всього відділення до змагань. 17.01.15р. 
Відкритий урок з плавання  5.01.15р. 
                                    Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді 
Пішохідна екскурсія по центральній частині міста для гуртка 
«Юні туристи краєзнавці» 

27.12.14 

Екскурсія до Національного музею медицини України 

вихованців туристсько – краєзнавчого гуртка 
29.12.14 

Екскурсія до центральної новорічної ялинки Києва вихованців 

гуртка «Українське народознавство» 
29.12.14 

Екскурсія до новорічної ялинки в Дивосвіт вихованців гуртка 

«Паперопластика» 
08.01.15 

Різдвяні зустрічі з літературними героями вихованців гуртка 

«Літературне краєзнавство» 
08.01.15 

Відвідання кінотеатру «Кадр» вихованцями гуртка 

«Країнознавство» 
09.01.15 

Екскурсія  до центральної новорічної ялинки Києва вихованців  

гуртка «Юні туристи краєзнавці» 
10.01.15 

Екскурсія до Центрального державного архіву кінофонофото 

документів  вихованців гуртка «Історичне краєзнавство» 
13.01.15 

Екскурсія до центральної новорічної ялинки Києва вихованців 

гуртка «Літературне краєзнавство» 
13.01.15 

Відвідання майстер-класу з виготовлення новорічної свічки 

вихованцями гуртка «Українське народознавство» 
14.01.15 

Відвідання кінотеатру «Кадр» вихованцями гуртка 

«Географічне краєзнавство» 
15.01.15 

Екскурсія до PinchukArtCentre вихованців гуртка 

«Паперопластика» 
16.01.15 

Відвідання Національного цирку України вихованцями гуртка 

«Юні туристи краєзнавці» 
17.01.15 

  
                                                             
                                                           ДЮСШ з дзюдо «Іппон» 
Відвідування вихованцями школи тематичних виставок, 
екскурсій 

29.12.14- 17.01.15 



Зимові спортивно оздоровчі збори 05.01.15-17.01.15 
Тренування  в відділеннях згідно графіка 
 

29.12.14- 17.01.15 

                                                                             ДОЕЦ 
Екскурсії в Національний історичний музей,  Державний музей 
декоративно-прикладного мистецтва,  Державний музей театру, 

музики та кіно 

Протягом канікул 

Участь в акції "Від Миколи до Різдва" 18.12.14-06.01.15 
Участь у масово-спортивному заході «6-й новорічний турнір» з 

історичного фехтування м. Вінниця 
За планом 

Майстер-класи для вихованців  Центру з квілінгу 02.01.15-11.01. 15 
Свята Різдва: 

- «Сходить Божа ласка з неба до землі» 
- «Різдвяні передзвони» 

06.01.15 

Обрядове свято Щедрівки «Відкривайте сундучок та давайте 
п’ятачок» 

13.01.15 

«Зимовий вернісаж» - виставка-ярмарок для гуртківців ДОЕЦ 05.01.15-10.01. 15 
Спортивно-оздоровчі розваги 02.01.15-11.01. 15 
Конкурс щедрівок і колядок 06.01.15-14.01.15 

 
3. У всіх закладах освіти працюють спортивні зали, бібліотеки, ігрові кімнати, шкільні 

гуртки. 
 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                                      Н.Вахнюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кикоть 
418-24-58 
 


