
Затверджено 

розпорядженням голови адміністрації 

від 09.04.2013 року №102 

 

 

План заходів щодо підготовки та  проведення  

у Сквирському районі Року дитячої творчості 

 
 

 

1.Розширити мережу гуртків за різними напрямами позашкільної освіти  у Центрах соціально-

психологічної реабілітації дітей. 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

2. При уточненні районного бюджету забезпечити спрямування коштів на зміцнення матеріально-

технічної бази позашкільних навчальних закладів, зокрема: 

- комплектами комп’ютерної техніки та оргтехніки; 

- музичними інструментами; 

- аудіо-відеоапаратурою, музичними центрами; 

- звукопідсилювальною апаратурою;  

- сценічними костюмами. 

Фінансове управління 

Сквирської райдержадміністрації. 

До кінця 2013 року. 

3. Організувати функціонування постійно діючої виставки творчих досягнень талановитих дітей 

Сквирщини у приміщенні Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості та 

Сквирської дитячої школи мистецтв. 

Відділ освіти та відділ культури і 

туризму Сквирської 

райдержадміністрації. 

Постійно. 

4. Започаткувати стипендії голови Сквирської районної адміністрації вихованцям позашкільних 

навчальних закладів за високі творчі досягнення та перемогу на міжнародних і всеукраїнських 

конкурсах, фестивалях. 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

До 01.08.2013 року. 

5. Провести у рамках Року дитячої творчості в Сквирському районі ряд масових заходів: 

 Районна учнівська наукова конференція «Наш пошук і творчість, тобі Україно!» 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень 2013 року. 

 Виставка-звіт дитячої творчості «Країна юних майстрів». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень-травень 2013 року. 

 Звітний концерт учнів та викладачів Сквирської дитячої школи мистецтв. 

Відділ культури і туризму 

Сквирської райдержадміністрації. 

30.04.2013 року. 

 Районний етап Всеукраїнської гри «Зірниця». 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень-травень 2013 року. 

 Святковий концерт до Дня Матері, виставка дитячих робіт з образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Відділ культури і туризму 

Сквирської райдержадміністрації. 

Травень 2013 року. 

 Фестиваль дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Сквирщино!». 



Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Травень 2013 року. 

 Гандбольний турнір на призи клубу «Стрімкий м’яч». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Травень 2013 року. 

 Районні змагання з футболу серед збірних команд навчальних закладів І-ІІІ ст. 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Травень 2013 року. 

 Районний етап Всеукраїнських дитячих ігор «Старти надій» (7 клас). 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Травень 2013 року. 

 Участь в районному та обласному спортивному заході «Олімпійський день бігу». 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Червень 2013 року. 

 Заходи до Дня захисту дітей. 

Відділ культури і туризму 

Сквирської райдержадміністрації. 

Червень 2013 року. 

 Майстер-класи викладачів та вихованців Сквирського РЦДЮТ, школи мистецтв та 

спортивної школи для вихованців дитячих будинків, літніх пришкільних таборів 

відпочинку, заміського оздоровчого табору «Росич-2013». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Червень, липень 2013 року. 

 Участь учнівських команд району в обласних та Всеукраїнських олімпіадах з базових 

дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, спортивних змаганнях, творчих 

конкурсах, виставках. 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Протягом року. 

 Свято до Дня захисту дітей «Всі ми діти твої, Україно!». 

Відділ сім’ї та молоді. 

Червень 2013 року. 

 Навчально-оздоровчі зміни для обдарованої учнівської молоді на базі заміського дитячого 

оздоровчого табору «Росич – 2013». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Червень, липень 2013 року. 

 Фестиваль «Нащадки козацької слави». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Вересень 2013 року. 

 Фестиваль художніх колективів до Дня міста Сквира «Привіт тобі, зеленокудра Сквиро!». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Вересень 2013 року. 

 Районний конкурс «Моя веселкова Україна» (номінації «Фотохудожник», «Журналістика», 

«Проза. Поезія». «Живопис»). 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Вересень, жовтень 2013 року. 

 Районне спортивне свято до Дня  фізичної культури та спорту та початку 2012/2013 

н.р (комбінована естафета, футбол). Спартакіада допризовної молоді. 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 



Вересень 2013 року. 

 Олімпійський тиждень. Масові заходи пов’язані з розвитком та пропагандою 

олімпійського руху. 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Вересень-жовтень 2013 року. 

 Районний етап фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт». 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Вересень 2013 року. 

 Благодійний фестиваль дитячої творчості «Від серця до серця». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Жовтень 2013 року. 

 Святковий гала-концерт вихованців школи мистецтв та Сквирського РЦДЮТ «На струнах 

веселки». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Листопад 2013 року. 

 Районний етап обласного фестивалю «Футбольні надії Київщини (1-2; 3-4 класи). 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Листопад 2013 року. 

 Видання альманаху дитячої творчості «Незглибима криниця». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Листопад 2013 року. 

 Фестиваль дитячої творчості «Чарівна ліра». 

Відділ культури і туризму 

Сквирської райдержадміністрації. 

Листопад 2013 року. 

 Фестиваль дитячої творчості «Майстерня Святого Миколая». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Грудень 2013 року. 

 Першість району з настільного тенісу. Першість м. Сквири з шахів серед школярів. 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Грудень 2013 року. 

 Свято-андріївські вечорниці «Красне свято калити». 

Відділ культури і туризму 

Сквирської райдержадміністрації. 

Грудень 2013 року. 

 Заходи до дня Святого Миколая. 

Відділ культури і туризму 

Сквирської райдержадміністрації. 

Грудень 2013 року. 

6. Забезпечити участь дитячих творчих колективів позашкільних навчальних закладів в обласних 

масових заходах: 

 Обласні змагання з легкої атлетики «Діти – олімпійська надія України». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень-жовтень 2013 року. 

 Обласний конкурс учнівської і студентської творчості «Я – Київщини гордість і надія!». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень-жовтень 2013 року. 

 Участь збірних команд району в змаганнях за програмою Обласної спартакіади 

школярів. 
Відділ освіти Сквирської 



райдержадміністрації. 

Квітень-червень 2013 року. 

 Участь команди району в обласному спортивно-масовому заході «Олімпійське 

лелеченя». 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень 2013 року. 

 Участь збірної команди району в змаганнях з легко-атлетичного кросу пам’яті 

Героїв Чорнобиля. 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень 2013 року. 

 Участь команди району в обласному спортивно-масовому заході в рамках програми 

«Ігри Чемпіонів». 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень 2013 року. 

 Участь збірних команд ЗНЗ в районних та обласних змаганнях з футболу 

«Шкіряний м’яч» 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Квітень-травень 2013 року. 

 Обласний етап фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт». 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Травень 2013 року. 

 Дитячий фольклорно-етнографічний фестиваль «Дитинства пісня Великодня». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Травень 2013 року.  

 Презентація обласного поетичного альманаху «Зерна доброти». 

Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Листопад 2013 року. 

 Участь збірних команд учнів(1-2; 3-4 класи) в обласних зональних змаганнях з 

футболу за програмою обласного фестивалю  «Футбольні надії Київщини». 
Відділ освіти Сквирської 

райдержадміністрації. 

Листопад 2013 року. 

7. Забезпечити широке висвітлення заходів Року дитячої творчості у Сквирському районі в засобах 

масової інформації. 

Сектор з питань внутрішньої  

політики та зв’язків із засобами 

масової інформації 

         райдержадміністрації. 

Протягом року. 

 

 

  

Керівник апарату адміністрації                                                                 В.Л.Салтанюк 

 

  

 Начальник відділу освіти  райдержадміністрації                                           О.В.Заболотний 
 

 

 

 


