
ГРАФІК  ПОЗАУРОЧНИХ   ТА  СПОРТИВНО-МАСОВИХ 

ЗАГАЛЬНОЛІЦЕЙНИХ   ЗАХОДІВ. 

місяць позаурочні загальноліцейні  заходи спортивно-масові заходи 

вересень Вечір відпочинку «Давайте познайомимось» 

Мітинг миру/до міжнародного Дня миру/ 

Зустріч з науковим працівником музею Л.А.Ревіною 

«Шепетівські партизани  пензлем  художника  Бориса  

Нєкрасова» 

Тиждень  правової  освіти та боротьби  із  злочинністю. 

Спортивні ігри до Дня фізкультури і спорту 
Змагання з футболу на кубок Володі Ковальчука 
/до Дня  партизанської слави/ 
Похід по місцях бойової партизанської слави 
/під час походу  відвідати  місце масових  
розстрілів  німцями  євреїв  гетто у Шепетівці/ 

жовтень День  громадянського  виховання «Від кожного з  нас  

залежить  поступ країни  вперед» /у рамках  цільової  

творчої  програми/. 

Святковий  вечір  до Дня українського  козацтва. 

Ток-шоу «Чому  буває так:з одними  зустрічаються,а на 

інших  одружуються». 

Вечір  відпочинку  «Осінній  бал» 

Першість  ліцею  з  легкої  атлетики. 
Похід  до  місця  страти  фашистами  Володі  
Ковальчука /похід  вихідного  дня/ 

листопад Відкрите  засідання  клубу  «Діалог»:»Моє  право  обирати Першість ліцею із шашок. 



та  бути  обраним» 
Вечір-зустріч «Наші  випускники-контрактники ракетних 
військ і артилерії»/з нагоди дня  ракетних військ і 
артилерії/ 
Засідання за  круглим  столом «Чому ще  має місце  
насилля в сім’ї  та  насилля  над  жінками». 
Вечір  відпочинку  до  Дня  студента. 

 

грудень Зустріч  з  представниками  місцевої  та  районної  Рад  

«Слово  представника  влади». 

Святковий  вечір  до  Дня Збройних сил України. 

Тиждень  правової  освіти та боротьби із  злочинністю. 

Вечір  запитань  та  відповідей  «Закон і ми». 

Ток-шоу «Права,обов’язки,закон» /з  нагоди 63-річниці 

Дня  прав  людини/. 

Тиждень роботи  волонтерів. 

Новорічний  бал. 

Першість ліцею з волейболу. 

Першість  мешканців  гуртожитку з армреслінгу 

/до Дня  Української  армії/ 

січень Вечір  до  Дня  вшанування  пам’яті учасників  бойових  
дій  на  територіях  інших  держав «Заради миру і добра». 
Засідання за  круглим  столом з  нагоди: 
-Дня  Соборності  України, 
-міжнародного дня  пам’жертв  голокосту, 
-Дня  пам’яті  Героїв Крут. 

Першість ліцею з настільного тенісу та шахів. 



Конкурс тематичних  радіогазет «Йдемо до виборів» 
лютий Урок  громадянського  виховання «Про  день  соціальної  

справедливості». 
Зустріч  солдат  трьох  поколінь /до Дня захисника 
Вітчизни/. 
Вечір  миру / до Дня звільнення Шепетівки/ 

Першість ліцею із  стрільби /до Дня звільнення 
Шепетівки  від  німецько-фашистських  
загарбників/ 

березень Урок  громадянського  виховання «Правопорядок-основа  

демократії». 

Концерт до Дня 8 Березня. 

Ток-шоу Ради профілактики  правопорушень  «Чому  

сталось  саме  так». 

Танцювальний  вечір з вивченням  правил  етикету. 

Першість ліцею з баскетболу. 

 

 

 

 

Турпохід  вихідного дня:по проліски.                                                                                           

                                                                                    

квітень Зустріч із представниками місцевої  та  районної Рад 

«Слово  представника  влади» 

Мітинг-реквієм «Бухенвальдський  набат» /до Дня  

визволення  в’язнів  фашистських  концтаборів/. 

Тиждень  правової осіти і боротьби із злочинністю. 

Конкурс  фоторобіт «Мій  фото фокус». 

Ток-шоу «Всі  народи на землі рівні в  праві  жити». 

Ігри  «Спортплощадка  для   волейболістів» 

Травень  Урок  громадського  виховання  «Що  день  майбутній  Міні-турпоходи / в  паркову  зону/-поринути у  



нам  готує». 

Тиждень  волонтерського  руху. 

Святковий  вечір до Дня  Перемоги. 

Диспут «Моя  гордість-моя  родина». 

Ток-шоу з  участю  людей  похилого  віку  «Життя   

прожити  так,щоб  не  було  боляче за  пусто  прожиті 

роки…». 

Зустріч з представниками  центру  зайнятості та 

роботодавцями. 

Випускна  святкова  лінійка. 

природу  після  уроків. 

 

 


