
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Кременецького ліцею  

ім.У.Самчука 

____________   А. Аврамишин 

ПЛАН 

виховних заходів Кременецького ліцею імені У. Самчука  

на грудень 2020/2021 н.р. 

№  
Зміст заходів 

Дата 

проведення 
Відповідальні Примітка 

1.  Організація роботи на період зимових канікул До 24.12  ЗВР 

Пед-орг. 

 

2.   Виставка інформаційних матеріалів присвячену боротьбі 

з СНІДом 

01.12 Медсестра  

3.  Участь у районному конкурсі новорічно-різдвяних 

букетів та композицій. 

За планом 

райво 

Пед-орг.  

4.  Тиждень права (за окремим планом) І тижд. Учителі правозн.  

5.  «Що треба знати про ВІЛ і СНІД?» (профілактична 

бесіда) 

І тижд. Софіянчук З.М.  

6.  «14 грудня –День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС» (інформаційні хвилини) 

ІІ тижд. Класні керівники  

7.  «Героїзм українських військових» (уроки мужності) І тижд. Класні керівники  

8.   Тематична радіопередача «Захисники Вітчизни на варті 

спокою усіх» 

04.12 Молода просвіта  

9.  Перегляд фільмів з проблем СНІДу  07-11.12 Класні керівники  

10.  Інформаційні хвилини до Дня захисту прав інвалідів 07.12 РЕМ  

11.      

12.  «Інвалідність – це не вирок» (просвітницькі години, 

присвячені Міжнародному дню  інвалідності) 

до 11.12 Соц. педагог, 

Молода просвіта 

 

13.  «Свято  Калити. Як святкували здавна?» (інформаційні 

години та вечорниці) 

до 13.12 Класні 

керівники 

 

14.  «Вони боролися із ворогом невидимим» (до Дня 

вшанування ліквідаторів  Чорнобильської катастрофи) 

10-17.12 Молода просвіта 

класні керівники 

 

15.  «Ой, Андрію, даруй нам надію» (Андріївські вечорниці) 11.12 Педагог-

організатор 

 

16.   Поетичні читання «Поети сучасності про Чорнобиль»  14.12 Радіоцентр  

ЗВР 

 

17.  Від чого залежить успіх нашої держави. Українська 

Хартія вільної людини (години спілкування) 

14.-18.12 Класні керівники  

18.  Бесіда «Звичаї та традиції зимового циклу» 14.-18.12 Класні керівники  

19.  Акція «З Миколаєм в кожен клас» 18.12 РЕМ  

20.  «Новий рік на поріг» (майстер-клас з виготовлення 

новорічних прикрас) 

21.12 Педагог-

організатор 

 

21.  Засідання МК виховної роботи «Запобігання втраті  

учнівською молоддю життєвих цінностей» 

До 25.12 Голова МК  

22.  Загальноліцейний конкурс «Замість ялинки – зимовий 

букет» 

До 24.12 Пед.-орг.  

23.  «Заглядає в шибу казка» (новорічне свято) 24.12 РЕМ  

24.  «Різдвяно-новорічні звичаї мого народу» (година 

спілкування) 

21-24.12 Класні керівники  

25.  «Лідер: який він?» (консультпункт) 27.12 РЕМ  

26.  «В очікуванні свята» (дружні посиденьки, привітання з 

новорічними святами) 

28.12 Класні керівники.  

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                          В. Шеремета 


