План засідань ШО «Олімп»
Вересень:
	Вересень:

	Про призначення міністрів та їх заступників (за підсумками роботи).

Про затвердження плану роботи  ШО та його міністерств.
Про затвердження графіка чергування класних колективів по школі та положення про чергування по школі (спільне розпорядження  ШО та директора школи).
Про нагороди та заохочення кращих учнів школи (спільне рішення  ШО та директора школи).
Привітання  ШО з нагоди Дня вчителя, проведення свята.
	Про підтримання відповідного санітарного стану школи, закріплення шкільних дільниць за класними колективами (спільне розпорядження  ШО та директора школи).

Жовтень:
	Про проведення конкурсу «Юна господарочка»

Про зміни у роботі міністерства «Прес-центр»
Про затвердження плану роботи на місяць
Про звіт роботи за вересень
Про участь у акціях милосердя

Листопад:
	Про заохочення та нагородження учасників олімпіад з навчальних предметів (спільне рішення ШО та директора школи).

Про заходи учнівських колективів з підготовки школи до зимового періоду (спільне розпорядження ШО та директора школи).
	Про проведення зимових свят.
	Про звіт роботи за жовтень.
Грудень:
	Про підсумки І-ІІ турів олімпіад з навчальних дисциплін (спільне рішення ШО та директора школи).

Про підсумки участі учнів школи у спортивних змаганнях за перший семестр (спільне рішення  ШО та директора школи).
Про виконання рішень  ШО та директора школи щодо чергування учнівських колектив по школі, а також про підготовку до зимового періоду.
	Про звіт роботи за листопад.
Січень:
	Про затвердження графіка чергування класних колективів по школі (спільне розпорядження  ШО та директора школи) на другий семестр.
	Про результативність роботи за І семестр
	Про зміни у масових заходах школи за І семестр на наступний рік.

Лютий:
	Про виконання учнівськими колективами 7, 8, 9, 11-го класів спільного наказу  ШО та директора про єдині режимні правила роботи школи.
	Про проведення конкурсу «Міс Школа» 
	Про святкування Міжнародного жіночного дня 8 березня.
	Про звіт роботи за січень.

Березень:
	Про проведення Дня гумору.

Про участь у районних, міських та обласних конкурсах (рейтинг, результативність)
Про проведення Дня самоврядування.
Про звіт за лютий.
Квітень:
	Про роботу міністерств (звіти).
	Про заходи зі святкування Дня перемоги 9 Травня .
	Про участь молодших класів у самоврядування школи.

Травень:
	Про підготовку до закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації (спільний наказ ШО та директора школи).

Про нагородження та заохочення кращих учнів школи.
Про звернення учнівського  ШО та директора школи до учнів та їхніх батьків щодо охорони життя та здоров'я під час літніх канікул.
	Про зміни роботи ШО у наступному навчальному році.
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