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І семестр 2021 - 2022 навчального року
Заходи у складі навчальних груп

Вересень
1. Вибори командирів у навчальних групах. Формування учнівської ради на 2021-2022 н.р. Вибори нового складу учнівської 

ради ліцею. Визначення завдань та обговорення плану роботи на навчальний рік.
2. Взяти участь в проведенні святкових та урочистих заходів в групах:

- з нагоди 67-ї річниці з дня створення ліцею;
- виховної години на тему: “Міжнародний день миру»;
- виховної години “Безсмертя звитязі людській” до Дня партизанської слави”;
- конкурсу квітів та врожаю на кращу композицію “Дари осені”.

3. Взяти участь в проведенні Всеукраїнського Тижня з протидії боулінгу.

Жовтень
1. Підготовка відео-привітань від груп до Дня працівників освіти. Конкурс стіннівок та творчих композицій “Букет для 

педагога”.
2. Участь в підготовці та проведенні виховних годин:

- “Пам’ятаємо чиї ми сини, пам’ятаємо, що ми - українці!” до Дня захисників і захисниць України та Дня українського 
козацтва;
- “Шлях перемоги” до дня визволення Мукачева, Закарпаття та України від нацизму в ІІ світовій війні фашистських 
загарбників.

3. Взяти участь у підготовці та проведенні:
- спортивних змагань “Козацький гарт”;
- брейн-рингу з нагоди Дня автомобіліста і дорожника;

Листопад
1. Взяти участь у підготовці та проведенні:

- виховного заходу на тему: “Цвіти і сяй, моя державна мово!” до дня української писемності та мови;
- відкритої виховної години на тему: “21 листопада - День Гідності та Свободи”;
- години спілкування на тему: “Мішень цигарки - молодь всього світу”;
- інтелектуальної гри “Брейн-ринг” для учнів груп 1-го курсу;
- Тижня національно-патріотичного виховання (за окремим планом);

2. Виготовлення годівничок і шпаківень для білок і птахів, які зимують на території ліцею.
3. Взяти участь в проведенні обласного конкурсу учнівських творчих робіт “Захисники України: історія та сьогодення”.



Грудень
1. Взяти участь у підготовці та проведенні:

- години спілкування на тему: “Обираючи професію, обираєш долю”;
- виховної години на тему: “На варті незалежності держави” з нагоди Дня Збройних Сил України;
- тематичного тижня правових знань (за окремим планом);
- виховної години: “Наш біль - Чорнобиль” до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

2. Огляд - конкурс на кращу кімнату гуртожитку. 1-й етап. Підбиття підсумків огляду-конкурсу.
3. Конкурс стіннівок до свят новорічно-різдвяного циклу.
4. Підсумкове за 1-й семестр засідання учнівської ради. Звіт голови ради учнівської ради про проведену роботу. 
Обговорення та затвердження плану роботи на ІІ семестр.

ІІ семестр 2021 - 2022 навчального року.
Заходи у складі навчальних груп

Січень
1. Взяти участь у підготовці та проведенні:
- виховної години на тему: “Україна: шлях до волі!” до Дня соборності України;
- виховного заходу на тему: “Перші українські кіборги” - герої Крут”
2. Засідання учнівської ради “Основні завдання та уточнення плану роботи учнівської ради на ІІ семестр н.р.”

Лютий
1. Взяти участь у підготовці та проведенні:
- усного журналу, присвяченого Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
- мітингу - реквієму “Вони помирали, щоб жила Україна!” на вшанування Героїв Небесної Сотні;
- виховної години на тему: “Я гордий рідним словом!” до Міжнародного дня рідної мови;
- літературних читаннях, присвячених річниці від дня народження Лесі Українки;
- Тижня учнівського самоврядування (за окремим паном).
2. Провести акцію “Подаруй книзі друге життя”, організувати роботу учнівської майстерні по реставрації підручників 
бібліотеки ліцею
3. Урочисте зібрання з нагоди випуску 219 групи трактористів.



Березень
1. Виготовлення писанок та пасхальних композицій в рамках І та ІІ етапів обласного фестивалю - конкурсу “Воскресни, 

писанко!” Конкурс творчих робіт учнів “Великодня писанка - це оберіг”.
2. Взяти участь у підготовці та проведенні:

- літературні читання “На струнах Кобзаревої душі” до Дня народження Тараса Шевченка;
- конкурсу стіннівок “Рідна мати моя...” до дня 8 Березня;
- виховної години на тему:“Український доброволець - взірець патріотизму!” до Дня українського добровольця”
- години пам’яті, присвяченої річниці Карпатської України;
- конкурсі на краще декламування віршів українських поетів, присвячений Всесвітньому дню поезії;
3. Участь у проведенні в ліцеї:
- акції “Посади дерево”;
- інтелектуальної гри брейн-рингу для обдарованих учнів.
4. Взяти участь в проведенні міжнародного фотоконкурсу “Ми - люди Землі”
5. Взяти участь в проведенні “Дня відкритих дверей” в ліцеї.

Квітень
1. Долучитись до Акції Всеукраїнського Благодійного Фонду “Серце до Серця”
2. Взяти участь у підготовці та проведенні в ліцеї:
- виховного заходу на тему: “Птахи нам на крилах весну принесли”;
- години спілкування на тему: “НАТО - міжнародний військово-політичний союз”;
- місячника з благоустрою та озеленення міста Мукачева;
- тематичної лінійки: “Олександр Духнович - видатний громадський діяч Закарпаття”;
- виховної години на тему: “Чорнобильська катастрофа: події та уроки”.
3. Участь у проведенні ІІІ етапу обласного фестивалю - конкурсу “Воскресни, писанко!” (майстер-клас з виготовлення 

писанок та пасхальних рушників).
4. Презентація професій, які можна здобути в ліцеї, в школах міста та району активістами учнівського самоврядування.
5. Підготовка та проведення заочної мандрівки: “Стежинами рідного краю» з нагоди Міжнародного дня визначних 

пам'яток і історичних місць.
6. Свято книги. Провести конкурс на звання кращого читача бібліотеки в рамках Тижня книги.
7. Взяти участь в презентації професій, які можна здобути в ліцеї, в школах міста та району з метою залучення 

випускників шкіл до навчання в ліцеї



Травень
1. Взяти участь у підготовці та проведенні:
- виховних годин на тему: “Ніколи знову!” до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у ІІ світовій 

війні та “Бережи українське - носи вишиванку” до Всесвітнього дня вишиванки;
- загальноліцейних учнівських акціях “Маки пам’яті” та “Журавлі пам’яті”;
- мітингу-реквієму “День скорботи і пам’яті жертв депортації кримсько-татарського народу з Криму”;
- Тижня безпеки життєдіяльності;
- виставки-конкурсу кращих виробів гуртківців ліцею.
2. Взяти участь у підготовці та проведенні відкритих годин спілкування:
- “Шануйте матір, берегиню роду”;
- “Що таке Євросоюз?” з нагоди Дня Європи.
3. Взяти участь в проведенні обласного конкурсу учнівських творчих робіт “Малюнок, вірш, лист до мами”

Червень
1. Огляд - конкурс на кращу кімнату гуртожитку. 2-й етап.
2. Підсумкове засідання учнівської ради за 2021-2022 н.р. Звіт голови учнівської ради ліцею. Звіт голів комісій про 
проведення роботи за навчальний рік.
3. Урочиста лінійка з нагоди вручення дипломів випускникам.

Протягом року
1. Проводити заходи:
- профорієнтаційної роботи;
- щодо зміцнення дисципліни та порядку в ліцеї;
- з підтримання належного стану навчальних приміщень та закріплених за групами територій;
- рейди-перевірки на предмет відсутності учнів на заняттях без поважних причин, запізнень на уроки;
- засідання учнівської ради (не рідше 1 разу на місяць).
2. Брати участь педагогів та учнів ліцею у проведенні в місті Мукачеві міських заходів, присвячених пам’ятним та 

знаменним датам в історії України


