
План виховної роботи Косівського ліцею імені Ігоря Пелипейка  

на І семестр 2018-2019 н.р. 

Напрямки виховної роботи:  

- формування особистих рис громадян України, національної свідомості самосвідомості учнів;  

- виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;  

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;  

- збагачення народних традицій, звичаїв;  

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці ; 

-формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;  

- забезпечення повноцного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;  

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, 

самореалізації;  

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнання особистості дитини як най-вищої соціальної цінності;  

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що зали-шилися без батьківського піклування;  

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям;  

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та 

учнів через раду, учнівський комітет;  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

з/п 

Зміст виховної роботи Вікова  

група 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

ВЕРЕСЕНЬ 

І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ І ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ 

1. Свято Першого дзвоника 1-11 класи 01.09.2018 Класні 

керівники 

 

2. Перший урок  «Україна – єдина країна» 1-11 класи 01.09.2018 Класні 

керівники 

 

3. Акція привітання вчителів – ветеранів педагогічної праці 

«Бажаємо щастя Вам ще на стонадцять літ» 

5-11 класи 01.09.2018 Класні 

керівники,  

 

4. Урок-знайомство першокласників зі школою «У доросле 

життя перші кроки» 

1 класи 01.09.2018 Класні 

керівники,  

 

5. Декада громадянської зрілості та творчого розвитку 

особистості «Ми господарі у школі, бо вона – наш другий 

дім»: 

- Години спілкування «Я люблю свою школу» 

- Проект з розвитку учнівського самоврядування «Лідерські 

кадри» (формування класного та шкільного самоврядування) 

- Заняття школи активу «Відкрий в собі лідера» 

- Рекламний ярмарок шкільних гуртків і факультативів 

«Хочу! Можу! Обираю!» 

- Конкурс класних куточків Кращий клас – у нас» 

- Старт конкурсів «Клас року» та «Учень року» 

1-11 класи 04-

15.09.2018 

ЗВР 

Класні 

керівники, 

педагог-

організатор 

 

8. Загальношкільна виставка ікебан  та композицій з живих 

квітів «Квіти мого краю». 

1-11 класи 28.09.2018 Педагог-

організатор 

Класні 

керівники 

 

9. День  Вчителя «Зоря любові і добра, дитячих душ хранитель». 1-11 класи 29.09.2018 ЗНВР, ЗВР  



День учнівського самоврядування. 

Привітання вчителів – ветеранів педагогічної праці «Щоб 

щастя і радість поряд крокували, а роки повільно йшли» 

Класні 

керівники, 

голова 

профспілки 

14. День книги (до  Всеукраїнського Дня бібліотек). Акція 

«Подаруй бібліотеці книгу» 

1-11 класи 30.09.2018 Класні 

керівники 

 

ІІ. МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ І ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

15. 1. Школа самовиховання: 

«Хто я?» – 1 кл. 

«Я хочу бути схожим на…» – 2 кл. 

«Дорога кожна хвилина – 3 кл. 

«Віра у себе» – 4 кл. 

«Який я?» – 5 кл. 

«У пошуках власного ідеалу» – 6 кл. 

«Мої цінності» – 7 кл. 

«У згоді з самим собою» – 8 кл. 

«Мій ідеал» – 9-11  кл. 

1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 

16. 1. Виховні години: 

«Моя рідна Україна» – 1 кл. 

«Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести Вам радість, люди!» – 

2 кл. 

«Я — маленький громадянин» – 3 кл. 

«Шануймося, бо ми того варті» – 4 кл. 

«Ми – творці власного життя» – 5 кл. 

«І синє небо, і жовте колосся» – 6 кл. 

«Найвідоміші винаходи українців» – 7 кл. 

«Я - громадянин і патріот держави» – 8 кл.  

«Колектив починається з мене» – 9-11 кл. 

 

1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 



ІІІ. ПРАВОВЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

17. Організація роботи батьківського університету з правових 

знань 

1-11 класи 01-

15.09.2017 

Класні 

керівники 

 

18. Заходи щодо Дня фізичної культури і спорту України 

(Тиждень фізичної культури)  (за окремим планом) 

1-11 класи 04-

15.09.2017 

Класні 

керівники, 

вчитель  

фізвиховання 

 

19. Зустріч з  лікарем-наркологом    8-11 класи 18-

22.09.2017 

Класні 

керівники 

 

21. Провести цикл бесід з правового виховання:  

- Про відповідальність за порушення правил дорожнього 

руху.  

1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 

ЖОВТЕНЬ 

І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ І ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ 

      

23. Заходи щодо відзначення Дня Захисника України (за окремим 

планом) 

1-11 класи 13.10.2017 Класні 

керівники 

 

25. Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку. Акція 

«Допоможи ближньому» 

1-11 класи 01.10.2017 Класні 

керівники, 

педагог-

організатор 

 

26. Проект «Моя сім’я» 1-11 класи 01.10.2017 Класні 

керівники 

 

ІІ. МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ І ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

28. 1. Школа самовиховання: 

«Я хочу стати кращим» – 1 кл. 

«Дбай про інших» – 2 кл. 

«Дисципліна і культура» – 3 кл. 

«Віра у себе» – 4 кл. 

1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 



«Сам собі вихователь» – 5 кл. 

«Пізнай себе» – 6 кл. 

«Світ моїх почуттів» – 7 кл. 

«Створення життєвого проекту саморозвитку» – 8 кл. 

«Вміння бути самим собою» – 9-11 кл. 

ІІІ. ПРАВОВЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

29. Тиждень закону і права «Я маю право на життя, я мушу гідно 

жити»  (за окремим планом) 

1-11 класи 02-06.10. 

2018 

Класні 

керівники 

 

ЛИСТОПАД 

І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ І ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ 

      

30. День української писемності та мови 1-11 класи 09.11.2018 Класні 

керівники 

 

31. Заходи  щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій (за окремим планом) 

1-11 класи 20-25.11. 

2018 

Класні 

керівники 

 

32. Заходи щодо відзначення Дня гідності і свободи 1-11 класи 21.11.2018 Класні 

керівники 

 

ІІ. МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ І ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

34. 1. Школа самовиховання: 

«На кого ти хочеш бути схожим? – 1 кл. 

«Цінуй свій час і час інших» – 2 кл. 

«Мої права та обов'язки» – 3 кл. 

«Дотримання шкільної етики» – 4 кл. 

«Повір у себе» – 5 кл. 

«Хто живе поруч зі мною?» – 6 кл. 

«Українська вдача» – 7 кл.  

«Що зі мною відбувається?» – 8 кл. 

«Що таке самовиховання, самооцінка, самореалізація?» – 9-11 

кл. 

1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 



ІІІ. ПРАВОВЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

35. Тиждень прав дитини «Права людини починаються з прав 

дитини» (за окремим планом) 

1-11 класи 13-17.11. 

2018 

Класні 

керівники 

 

36. Тиждень здорового способу життя «Здоровий спосіб життя – 

норма нашого буття» (за окремим планом) 

1-11 класи 27.11. –  

    - 01.12. 

2018 

Класні 

керівники 

 

37. Провести цикл бесід з правового виховання:  

- Особливості відповідальності неповнолітніх 

1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 

38. Організувати роботу книжкової виставки "Права, обов'язки 

людини і громадянина". Зустрічі в бібліотеці 

1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники, 

бібліотекар 

 

 

ГРУДЕНЬ 

І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ І ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ 

39. Місячник військово-патріотичної роботи, присвячений 

річниці Збройних Сил України (за окремим планом) 

1-11 класи 01-

22.12.2018 

Класні 

керівники, 

вчитель «ЗВ» 

 

 

40. День замовлень подарунків Діду Морозу 1-11 класи 04.12.2018 Класні 

керівники,педа

гог-організатор  

 

41. Конкурс строю та пісні до Дня Збройних Сил України 1-4 класи 06.12.2018 Класні 

керівники,  

педагог-

організатор, 

вчитель «ЗВ» 

 

43. Заняття школи активу. Ситуаційна гра «Твори, фантазуй 

сміливіше – шукай шляхи виконання рішень» 

5-11 класи 14.12.2018 Педагог-

організатор 

 

44. Майстерня Діда Мороза «Поринь у казочку зимову». Конкурс 1-11 класи 18.12.2018 Класні  



на краще оформлення класної кімнати та приміщень школи керівники,  

45. Виставка композицій «Зимовий вернісаж» 1-11 класи 18.12.2018 Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

 

46. День Святого Миколая. Новорічна почта. 1-11 класи 19.12.2018 Класні 

керівники 

 

47. Новорічні свята «Вже Дід Мороз іде до нас, щоб зі святом 

усіх вітати» 

1-11 класи 20-22.12. 

2018 

Класні 

керівники,  

 

ІІ. МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ І ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

49. 1. Школа самовиховання: 

«Що означає бути вихованою людиною?» – 1 кл. 

«Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди!» – 

2 кл.  

«Вчимося бути добрими людьми» – 3 кл. 

«Твої норми поведінки» – 4 кл. 

«Мовленнєвий етикет» – 5 кл. 

«Дерево з коріння починається, а людина  - з сім’ї» – 6 кл. 

«Моє спілкування з людьми» – 7 кл. 

«Як жити в мирі з людьми» – 8 кл.  

«Цінності моєї родини» – 9-11 кл. 

1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 

ІІІ. ПРАВОВЕ, ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

50. День толерантності -   порозуміння з ВІЛ-позитивними 

людьми «Твоє життя – твій вибір»: 

- Виставка малюнків, стіннівок, плакатів «Стежинами 

здорового способу життя» 

- Тематичні перерви «Зроби свій вибір на користь життя» 

1-11 класи 01.12.2018 Класні 

керівники, 

Вчителі ОБЖ 

 

51. Заходи  до Тижня права  1-11 класи 04-08.12. 

2018 

Класні 

керівники, 

Вчителі історії 

 



52. Тиждень правових знань (за окремим планом) 1-11 класи Протягом 

місяця 

Класні 

керівники, 

Вчителі історії 

 

53. Декада «Молодь проти наркоманії та СНІДу» (за окремим 

планом) 

1-11 класи Протягом 

місяця 

Кл.керівники, 

, психолог, 

соціальний 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи до відзначення Європейського дня протидії торгівлі людьми 

 



№ 

п\п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Цільова 

аудиторія 
Відповідальний 

1 

Інформаційний дайджест 

«Україна - країна Свободи» 

Година спілкування «Права дітей. Конвенція про права дитини» 

18.10.2018 

 

1-4 класи 

 

Заступник 

директора з НВР 

Павлик Г.В. 

Класні керівники 

1-4 класів 

2 
Година спілкування «Торгівля людьми – грубе порушення прав 

громадянина» 
18.10.2018 5-7 класи 

Класні 

керівники 

3 Усний журнал «Сучасне рабство» 18.10.2018 8-9 класи 
Класні 

керівники 

4 Година спілкування "Ціною свого життя" 18.10.2018 10 клас 
Класний 

керівник 

5 
Година відкритих думок 

"Станція призначення - життя" 
18.10.2018 

 

11 клас 

 

Класний керівник 

  

6 

Випуск тематичних бюлетнів та памяток "Як не стати жертвою 

торговців людьми" та 

буклетів «НІ – торгівлі людьми 

16-

19.10.2018 
5-11 класи 

Учнівське 

самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів 

Тижня безпеки життєдіяльності 

 



22 – 26 жовтня 2018 р. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу 
клас Дата 

Відповідальний 

1 
Виховна година «Твоя безпека – це твоя уважність» 

5-11 
 Класні 

керівники 

2 Міні-лекторій «Обережно, буревій!» 5 26.09 Фокшей І.І. 

3 «Модель поведінки в екстримальних ситуаціях» 6 24.09 Фокшей І.І. 

4 
Захист проектів «Побутова безпека» (безпека під час користування 

газовими та електроприладами, засобами побутової хімії) 
7 

26.09 Фокшей І.І. 

5 
Відпрацювання навичок надання першої домедичної допомоги. 

Перегляд навчальних відео 
8 

24.09 Фокшей І.І., 

медсестра 

6 Дебати «Твоє життя – твій вибір» 9 21.09. Фокшей І.І. 

7 «Основні правила поведінки при виявленні маловідомих предметів» 10,11 22.09 Соківка І.В. 

8 «Профілактика захворювань» 8-11 25.09 Медсестра 

9 
Тренувальні заходи з евакуації школи у випадку виникнення 

надзвичайної ситуації і надання першої допомоги потерпілим 
5-11 

22.09 Соківка І.В. 

10 Оформлення тематичної виставки літератури  21-26.09 Балагурак Л.І. 

11 

Оновлення класних куточків «Безпека дитини» 

1-11 

21-26.09 Класні 

керівники, 

вихователі 

 

 

 

 

 

 

План заходів з 



відзначення Дня захисника України та з нагоди 76-ої річниці створення Української Повстанської Армії, Дня 

захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці, Покровительки Українського козацтва і Збройних Сил 

України 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Класи  Відповідальні  

1. Виховні години  

«Стежинами повстанської слави » 

1-4. 

класи 

Класоводи та 

вихователі 1-4 класів 

2 Виховні години  

«В боротьбі за волю України». 

Урок мужності «День захисника Вітчизни. Бути патріотом – почесно» 

5-7 

класи 

Класні керівники та 

вихователі  5-7 

класів 

3 Виховна година «визвольні змагання – від минулого до сьогодення» 8-11 

класи 

Класні керівники та 

вихователі  8-11 

класів 

4 Виставка літератури «В боротьбі за волю України»  Бібліотекар  

5 Круглий стіл «Виклики ХХІ століття: українська державність і 

суверенітет під загрозою гібридної війни» 

11 

клас 

Глухенький І.В., 

учитель історії 

6 Урок «Українська національна течія Руху Опору в Другій світовій 

війні» 

10 

клас 

Глухенький І.В., 

учитель історії 

7 Вечір-реквієм «Покрова – свято українського воїнства» 9 клас Класний керівник 9 

класу 

8  
Конкурс малюнків «Ми – патріоти –діти козацького роду»  

 

(5-6 

класи) 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

 

 

Заходи до 100-річчя ЗУНР 



 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні 

1 Тематична лінійка «100-річчя української єдності» Вчитель історії 

Глухенький І.В. 

2 Позакласний захід  

«Українська революція – історичний шанс українського народу» 

Педагог-організатор 

Аксюк Н.М. 

3 Години класного керівника: 

- «Україна – єдина країна» (1-4 класи) 

- «Акт злуки – історичний вибір 100-річної давнини» (5-8 класи) 

- «ЗУНР і УНР шлях до єдності» (9-11 класи) 

Класні керівники 

4 Конкурс історичних портретів 

«Діячі українського національного руху початку ХХ ст.» 

Бібліотекар 

 Балагурак Л.І., вчитель 

історії Глухенький І.В. 

5 Виставка літератури 

«Українська революція та визвольні змагання початку ХХ ст. » 

Бібліотекар 

 Балагурак Л.І 

6 Інформування  

«День соборності України» 

Вчитель історії 

Глухенький І.В. 

7 Історичний диспут  

«Історичний досвід ЗУНР і УНР два шляхи в побудові держави» 

Вчитель історії 

Глухенький І.В. 

8 Усний журнал 

«Україна – єдина і неподільна» 

Кл. керівник 10 класу 

Тимофійчук Г.О. 

 

 

 

 

 

План заходів до Дня Гідності та Свободи 

протягом листопада 2018 року 



№  Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні  

1 Тематична лінійка 

Революція Гідності – історичний вибір України 

19.11 Педагог-організатор 

Аксюк Н.М.,  

вчитель історії 

Глухенький І.В. 

2 Години класного керівника 

Відстояти гідність і свободу (1-4 класи) 

 

 

 

22.11 

 

 

 

Класні керівники 3 - Майдан – Революція Гідності(5-9 класи) 

4 - Європейська інтеграція – вибір України(10-11 класи) 

5 Година спілкування «Небесна Сотня –  

Герої, які змінили хід історії» 

22.11 Вихователі  

6 Круглий стіл «Майдан – специфічна форма народовладдя» 26.11 Вчитель історії 

Глухенький І.В. 

7 Усний журнал «Євромайдан – нова дійсність» 21.11 Педагог-організатор 

Аксюк Н.М. 

8 Перегляд документального фільму  

«Небесна сотня. Зима, що нас змінила» 

Протягом 

листопада 

Вчитель історії 

Глухенький І.В. 

9 Інформування «Європейські та євроатлантичні пріоритети України» 30.11 Вчитель історії 

Глухенький І.В. 

10 Виставка публікацій у шкільній бібліотеці «Пам'ятаймо Героїв 

Небесної Сотні» 

Протягом 

листопада 

Бібліотекар Балагурак 

Л.І. 

11 Виставка дитячих малюнків «Я славлю свою рідну Україну» Протягом 

листопада 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва Корпанюк 

С.М. 

План заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС 

 



№ з/п Зміст заходу Відповідальні 

1.  Тематична лінійка «Герої ліквідатори» Павлик Г. В. 

2.  Виховна година «Катастрофа на ЧАЕС – подвиг ліквідатора» Класні керівники 8-11 класів 

3.  Виховна година «Вони заплатили життям за «мирний атом»» Класні керівники 5-7 класів 

4.  Книжкова виставка «Дзвони зраненої пам’яті»  Балагурак Л. І. 

5.  Виховний захід «Героїзм, що врятував мільйони» Бейсюк Г. І. 

6.  Уроки екології «Ціна мирного атому» Фокшей І. І. 

7.  Уроки біології «Вплив радіації на людину і оточуюче середовище» Грицюк В. Д. 

8.  Конкурс малюнків «Біль і героїзм Чорнобиля» Корпанюк С. М. 

9.  Позакласний захід «І зійшла зірка-полин» до дня ліквідатора Тимофійчук Г. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів до Дня Збройних сил України 

 



№  Назва заходу Дата 

проведенн

я 

Відповідальні  

1 Урочиста лінійка «Що означає бути патріотом» 03.12 Педагог-організатор 

Аксюк Н.М. 

2 Вікторина «Військові таємниці» 04.12 Вчитель предмета 

«ЗВ» Соківка І.В. 

3 Військово-патріотична вікторина 

 «На варті Вітчизни» 

 

04.12 

 

Семашко Г.М. 

 

4 Виховні години:  

- «Щоб у серці жила Батьківщина» (1- 4 класи) 

- «Україна – суверенна і незалежна держава» (5-11 класи) 

03-07.12  

 

Класні керівники 

5 Урок патріотизму  

«Збройним силам України – слава!» 

 

05.12 

Вчитель історії 

Глухенький І.В. 

6 Змагання гуртківців гуртка «Школа безпеки» військово-патріотичного 

напряму по кульовій стрільбі на звання «Влучний стрілець» 

05.12 Вчитель предмета 

«ЗВ» Соківка І.В. 

7 Конкурс «Козацькі забави» 06.12 Вчитель фізкультури 

Семашко Г.М. 

8 Тематична виставка літератури 

Патріотична поличка «На ватрі нашої безпеки» 

03-07.12 Бібліотекар 

 Балагурак Л.І. 

 

 

 

 

 

План заходів щодо відзначення Міжнародного дня інвалідів 

 

 



№ 

п/п 

Назва заходу Класи  Відповідальні  Термін 

виконання 

1 Виставка в шкільній «Навчи своє серце добру»  Бібліотекар  

Балагурак Л.І. 

03 -  07. 12 

2 Урок доброти «Дивіться на нас, як на рівних» 1-11 Класні керівники 03 - 07. 12 

3 Виховна година «Людина починається з добра» 5 Семанюк Р.С. 03.12 

4 Година спілкування «Що таке милосердя?» 6 Гордій Є.В. 03.12 

5 Година спілкування «Толерантне ставлення до людей з 

особливими потребами» 

7 Бахмач М.В. 05.12 

6 Перегляд відеоматеріалів «Твори добро, бо ти людина» 8-11 Класні керівники, 

вихователь 

03 - 07. 12 

7 Засідання круглого столу «Основні положення 

законодавства, що стосуються інвалідів» 

7 Глухенький І.В. 04.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИЖДЕНЬ ПРАВА 

 

План заходів 



 

10-14 грудня 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходу  Відповідальний 

1 Лінійка  

«Відкриття тижня права» 

10 грудня Педагог-організатор 

Аксюк Н.М., 

Глухенький І.В.  

2 Урок правознавства в 9 класі «В світі прав та обов'язків» 10 грудня Учитель історії 

Глухенький І.В. 

3 Вікторина  

«На терезах Феміди» 

11 грудня Глухенький І.В. 

4 Брейн-ринг «Світ права» 11 грудня Глухенький І.В. 

5 Години класного керівника: 

- Подорож в країну права (1- 4 класи) 

- «Які я маю права?»  

(5-8 класи) 

- Конституційні права і обов'язки громадян України (9-11 класи) 

 

 

 

протягом 

тижня 

 

 

 

Класні керівники, 

вихователі 

6 Конкурс  есе   

«Що означає бути громадянином України» 

протягом 

тижня 

Класні керівники 

7 Закриття тижня права 14 грудня Педагог-організатор 

Аксюк Н.М., 

Глухенький І.В. 

 

Заступник директора з виховної роботи        Г.В.Павлик 


