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Січень - Лютий   

Місячник національного виховання 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

дата 

Відповідальні  

представники 

парламенту 

1.  

 

Участь у районному фестивалі «Різдвяні 

канікули» 

14.01 Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту 

 

2. 

 

Організаційне засідання членів учнівського 

парламенту. Обговорити план роботи. 

21.01 

 

Шкільний  

парламент 

 

3. Провести організаційне засідання центру 

інформації та преси. Обговорити план роботи 

шкільного радіо. 

 

22.01 Центр інформації та преси 

4. Тиждень державності та її символіки   

5.  День Соборності України. Відзначається в 

Україні згідно Указу Президента (№ 42/99 від 

21 січня 1999 року) щорічно 

 100 років від часу проголошення об’єднання 

двох українських державних 

утворень – УНР і ЗУНР в єдину соборну 

незалежну українську державу (1919). 

Відбувся Акт злуки. 

- Тематичні стіннівки  «Століття від 

боротьби до боротьби» 

- Оформлення стенду; 

- Тематична радіопередача;  

 

22.01 Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту 

 

 

6. 

 

День Злуки. Підготувати випуск тематичної 

стіннівки. 

22.01 Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту 

 

 

7. День бою під Крутами. 

- Випуск тематичних стіннівок; 

- Благодійна акція; 

- Тематична радіопередача до  101-ої  річниці 

бою під Крутами «Дзвони пам’яті» 

 

29.01 Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту. 

Центр інформації та преси 

8. Випуск тематичних стіннівок, оn-line флешмоб 

«Україна -  єдина!» 

22-

25.01 

Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту. 

Центр інформації та преси 



9. Радіопередача «Колись і ми прийдем у гості в 

нашу школу» 

01.02 Центр інформації 

та преси 

10. Зустріч із випускниками: 

- Випуск тематичних стіннівок; 

- Технічне забезпечення свята. 

 

 

02.02 

Представники парламенту 

у класах 

11. 

 

Тематична радіопередача до тижня іноземної 

мови.  

13.02 Центр інформації 

та преси 

12. Тематичні радіопередачі до  ювілейних дат з 

дня народження  видатних діячів культури  

- 140 років від дня народження 

С.В.Васильченка (1879—1932), 

українського письменника й педагога; 

- 110 років від дня народження 

М.О.Примаченко (Приймаченко) (1909—

1997), української майстрині народного 

декоративного  розпису; 

-  180 років від дня народження  П.П. 

Чубинського (1839—1884), українського 

етнографа, фольклориста, поета, 

громадського діяча. 

 

Протя

гом 

місяця 

Центр інформації 

та преси 

13. 

 

День закоханих.  

- Розважальна програма; 

- Випуск тематичних стіннівок; 

- Тематична радіопередача; 

- Випуск стіннівок-валентинок для 

учителів. 

 

14.02 Парламент 

14. День рідної мови: 

- Тематична радіопередача; 

- Випуск стіннівок. 

21.02 Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту та центр 

 інформації 

 та преси 

15. Доповнення у шкільній групі «Гімназія і я» у 

соц. мережі «Фейсбук» 

 

Пості

йно  

Центр інформації та преси 

16. Створення Бесіди парламенту у «ФАЙБЕРі» Протя

гом 

місяця  

Центр інформації та преси 

17. Організація та контроль за чергуванням  

- Звіт про чергування класу  

Пості

йно 

Центр інформації та преси 

18. Доповнення на шкільному  сайті  ЗЗСО 

«Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва» 

Пості

йно  

Центр інформації та преси 

 

 



 

 

Березень 

Місячник збереження національної пам’яті 

1.  Шевченківські дні у гімназії: 

- парад тематичних стіннівок; 

- тематична радіопередача; 

- технічне забезпечення заходів у гімназії; 

- конкурс читців-учнів на краще виконання 

творів Т.Г.Шевченка «Живе Шевченкове 

слово» 1-2, 5 -11класи 

 

 11-15. 03 

протягом 

тижня 

 

 

 

 

 

 

Парламент 

2. Свято 8 березня. 

- Вітальна радіопередача. 

-    Вітальні стіннівки  

 

 08.03 Центр інформації та 

преси 

3.   Міжнародний день щастя (випуск тематичних 

листівок, шкільна акція «Будь щасливим!» 

20.03 Центр інформації та 

преси 

4. Інформаційні хвилинки. 140 років від дня 

народження Альберта Ейнштейна (1879—1955), 

німецького і американського фізика( 2019 р.  

проголошено Роком Ейнштейна 

 

  

5. Створення соціального проекту для конкурсу: 

- напрацювання проекту; 

- підготовка до презентації. 

 

Протягом 

місяця 

Міністерство з 

питань освіти і науки 

6. Тематичні радіопередачі до  ювілейних дат з дня 

народження  видатних діячів культури – 

-  380 років (20.03) від дня народження Івана 

Степановича Мазепи (1639—1709), 

гетьмана України, борця за незалежність 

України,  

 -  150 років (29.03) від дня народження Людмили 

Михайлівни Старицької- 

Черняхівської (1869—1941), української 

письменниці, перекладачки, громадської 

Діячки.  

 

Протягом 

місяця 

Центр інформації та 

преси 

7. Доповнення у шкільній групі «Гімназія і я» у соц. 

мережі «Фейсбук». 

 

Постійно  Центр інформації та 

преси 

8. Доповнення на шкільному  сайті  ЗЗСО 

«Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва» 

Постійно   

 

 

 



 

Квітень 

Місячник  екології та здорового способу життя 

 Тиждень пропаганди здорового способу 

життя. 

  

1. - допомогти провести День здоров’я; 

- висвітлення теми у шкільній газеті; 

- радіопередача «Здоровий спосіб життя» 

 

08-

12.04 

Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту 

2. 

 

 

Допомогти організувати весняну толоку: 

- Висвітлення результатів на засіданні 

шкільного парламенту. 

 

До 

12.04 

Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту 

3. Виставка-конкурс «Природа і фантазія» 

(роботи учнів гімназії. 

 

Виставка робіт з природнього м-лу “Краса 

серед нас”.  

 

Протяг

ом 

місяця  

Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту 

4. Великодні свята: 

- виставка малюнків на Великодню тематику; 

 

14.04 Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту 

5. 

 

 

Тиждень пам’яті Чорнобильської трагедії 

 

Випуск тематичної газети. 

 

Тематична радіопередача. 

20-

24.04 

Центр інформації та 

преси 

6.  Тематична радіопередача  «Чорнобильський 

набат». До Дня пам’яті Чорнобильської 

трагедії. 

 

25.04  Центр інформації та 

преси 

7.  День пам’яті Чорнобильської трагедії 

“Чорнобиль – трагічна історія України”  

 

Випуск тематичної газети. 

26.04 

 

 

 

Центр інформації та 

преси 

8.  Шкільна виставка  «Великодні візерунки» 26.04 Міністерство 

культури, дозвілля  

та спорту 

9. Доповнення у шкільній групі «Гімназія і я» у 

соц. мережі «Фейсбук» 

 

Постій

но  

Центр інформації та преси 

10. Доповнення на шкільному  сайті  ЗЗСО 

«Сокальський ліцей №1 імені Олега 

Романіва» 

 

Постій

но  

Центр інформації та преси 

 

 

 



Травень - Червень 

Місячник рідної гімназії  

 

1. День Матері 

- парад малюнків, плакатів, буклетів; 

- тематична радіопередача «Калина з 

маминого двору» 

06-10.05 Міністерство 

культури, дозві- 

лля та спорту 

 

 Акція «Вишивана моя Україна» до Дня 

вишиванки  

18.05.   

2.  Підвести підсумки конкурсу «Шкільний 

марафон»: 

- підготовка грамот та подарунків для 

переможців. 

До 

20.05 

Представники Парламенту 

3. Свято Останнього дзвоника 

- святкове оформлення; 

- технічне забезпечення свята. 

31.05 Парламент 

4. Випускний вечір «В дорогу мрія кличе нас» 

- святкове оформлення; 

- технічне забезпечення свята. 

Червень   

5. Доповнення у шкільній групі «Гімназія і я» у 

соц. мережі «Фейсбук» 

Постійн

о  

 

6.  Доповнення на шкільному  сайті  ЗЗСО 

«Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва» 

Постійн

о  

 

 

 


