
План заходів з виховної роботи на ІІ семестр 2016-2017 н.р. 

  Назва заходу Дата 

проведення 

1.  Тематичні заходи «Україна соборна» до Дня соборності України  22.01 

2.  День пам`яті битви під Крутами. Урок-реквієм «Герої крут» 29.01 

3.  Заходи до Дня рідної мови  21.02 

4.  Уроки-зустрічі з воїнами АТО ІІІ тиждень 

5.  Уроки мужності «Герої не вмирають». Перегляд відео-хроніки 20.02 

6.  День святого Валентина: 

поштова скринька для закоханих; 

конкурс газет – вітань «Серце двох»; 

конкурс на кращу листівку – валентинку 

14.02 

7.  Свято - Масляної 20-26.02 

8.  Фотовиставка «Я і ліцей» 11.02-20.02 

9.  Свято Шевченківської поезії «Кобзареві передзвони» 9.03 

10.  Виховні бесіди до дня Гімну. Радіо-журнал 10.03 

11.  Конкурс «Поетична весна» Березень 

12.  Міжнародний день театру. Походи до театрів 27.03 

13.  Участь в районному конкурсі «Інфосфера-2017» Березень 

14.  Всесвітній день здоров’я 

- спортивні естафети на уроках фізкультури 
7.04 

15.  Інформаційна хвилинка «Дорога в космос починається з 

зарядки» 
12.04 

16.  День Чорнобильської трагедії: 

-відвідування музею Чорнобиля; 

-проведення виховних годин; 

- зустріч з ветеранами; 

- покладання квітів до пам`ятника ветеранам 

26.04 

17.  День пам`ятників та історичних місць. Відвідування історичних 

місць м. Києва 
10.04-22.04 

18.  Спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім`я» 7.04-15.04 

19.  День довкілля. Операція «Зробимо Землю чистішою»; 

- тематична виставка: - «Природа в небезпеці» 
18.04 

20.  Вечір гумору 

- конкурс карикатур «Сміхопанорама» 
1.04 

21.  Виставка великодніх кошиків «Великдень – свято воскресіння» 6.04-15.04 

22.  Декада патріотичного виховання. 

Заходи до Дня Перемоги у ІІ Світовій війні: 

- уроки Пам’яті; 

- покладання квітів до меморіалів; 

- зустрічі з ветеранами війни; 

- випуск стіннівок; 

- книжковий вернісаж «Цих днів не змовкне слава» 

-  Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій (20.05.2012) 

7.05-10.05 

23.  День Європи. Засідання євроклубу 15.05 

24.  Організація заходів до Міжнародного Дня Матері (08.05), 

Міжнародного Дня родини (15.05): 
8.05-16.05 

25.  Підбиття підсумків конкурсу «Кращий клас року» 4-й тиждень 

26.  Підготовка і проведення Свята «Останнього 

дзвоника» 

 

 

4-й тиждень 

 

27.  Підготовка та проведення випускних вечорів у 4,9, та 11 класах 4-й тиждень 

 


