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Напрями виховної роботи:

• ціннісне ставлення особистості до 
суспільства і держави;

• ціннісне ставлення до людей;

• ціннісне ставлення до природи;

• ціннісне ставлення до праці;

• ціннісне ставлення до мистецтва;

• ціннісне ставлення до себе;

• національно-патріотичне виховання.



Колективно творчі справи нашого ліцею
проходять під такими гаслами:

вересень - «Захисти мене від лиха і зла, бо я
ще дитина мала» ;
жовтень – «Себе я бачу в дзеркалі природи»;
листопад – «Всі ми різні, всі ми рідні»;
грудень – «З творчістю до навчання і свята»;
січень – «Нема без кореня рослини, а нас,
людей, - без України»;
лютий – «Хочеш бути щасливим – будь ним»;
березень – «Без сім’ї нема щастя на землі”;
квітень - «Що зовнішня, що внутрішня краса
тобі одній дарована, людино!» ;
травень – «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».



Традиції проведення позакласних 
загальношкільних заходів:

• 5 клас – Свято Миколая та Стрітення Господнє;

• 6 клас – День Збройних Сил України; День пам’яті 
та примирення;

• 7 клас – День захисника Вітчизни; День Гідності та 
Свободи;

• 8 клас – Дзвони Чорнобиля;  

• 9 клас – Андріївські вечорниці; 

• 10 клас – Пам’яті Голодомору; День Соборності 
України;

• 11 клас – свято Вчителя; День святого Валентина.



1 вересня – День знань



Зустріч з представниками
ювенальної превенції та 

працівниками ДСНС



Тренінгове заняття



Вікторина "Правила дорожнього
руху знаєш - тож здоров'я

зберігаєш"



Виставка дитячих робіт
"Мій вірний чотирилапий друг"



Участь в акції "Монетки дітям" від
благодійного фонду "Таблеточки"



Виступ агітбригади
юних інспекторів руху



Урок миру



21 вересня –
Всесвітній день миру



Творча малеча



Засідання методичного об'єднання
класних керівників



Вітання з Днем учителя



Веселі перерви



Екскурсія в Кошелівку до соляного 
джерела по білі кристали



День захисника і захисниці України, 
День українського козацтва та 
Покрову Пресвятої Богородиці



Фотоквест
"Я люблю українську мову"



1 листопада –
день створення ЗУНР



9 листопада - день української
писемності і мови



Свято осені у групах «Віночок» і 
«Малятко»



День святого 
Архистратига Михаїла



21 листопада –
День Гідності та Свободи



16 днів проти насилля



Вшанування пам'яті жертв 
голодомору



1 грудня - Всесвітній день 
боротьби зі СНІДом



День Збройних Сил України



Благодійний ярмарок "Щедрість"



День української хустки



Андріївські вечорниці



Свято Миколая



Коляда 2022



Коляда 2022



Коляда 2022



День пам'яті Героїв Крут



День святого Валентина



Святкуємо Стрітення Господнє



День пам'яті Героїв Небесної Сотні



Свято рідної мови



Вшанування пам'яті Тараса 
Мельничука та Марійки Підгірянки



День пам'яті 
Чорнобильської трагедії



День матері



23 травня - День Героїв



Свято останнього дзвоника


