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Бесіда з 5-тикласниками
"Статут УДР. Правила для учнів"
01 грудня для учнів 5-х класів лідерами-старшокласниками УДР
“Червона калина” проведено бесіду " Статут УДР. Правила для учнів".

Засідання представників клубу "Джура"
Метою діяльності
клубу " Джура" є створення середовища спілкування,
обміну досвідом,
взаємоінтеграції, співпраці
всіх учасників
виховного процесу з питань патріотичного виховання молоді.

Відзначення Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом
01 грудня учні 9-х класів у приміщенні ЦРБ мали змогу зустрітися із спеціалістом ЦСССДМ Кирилюком В.В. за " круглим столом" із бесідою " Знати, щоб жити".

Конференція
“Проблеми юності - наркотики, алкоголь, тютюнопаління,
СНІД"
01 грудня для учнів 10-11-х класів практичним психологом
Гончарук Г.Д. проведено конференцію " Проблеми юності наркотики, алкоголь, тютюнопаління, СНІД", на яку була запрошена лікарінфекціоніст ЦРЛ Береза М.І.

Відкрита виховна година "Свіча пам'яті"
Учнями 7-А класу разом з класним керівником Бурлакою
М.В. підготовлено відкриту виховну годину " Свіча пам'яті".

Проведення благодійної акції "Серце до серця" (до Дня інваліда)
Захищаючи гідність інвалідів, ми захищаємо
своє людське обличчя. Інвалідність - це не вирок.
... 03 грудня соціальним
педагогом Мельник Л.В.
та учнями волонтерського загону " Мрія"
проведено благодійну акцію " Серце до серця".

Учнівське самоврядування в дії!
03 грудня в Кімнаті школяра відбулося
засідання Кабінету міністрів учнівського самоврядування, на якому лідеристаршокласники висвітлювали заступнику директора з виховної роботи
О.Д. Лук'яненко свої пропозиції та побажання щодо урізноманітнення урочного та позаурочного шкільного життя представників УДР " Червона ка-

Шкільне свято до Дня української армії
05 грудня до Дня української армії,
з метою розширення знань учнів про
українську армію, етапи її становлення, повагу до минулого і сучасного нашої Батьківщини, учнями 8-А
класу разом з класним керівником
Нікітченко Я.А. проведено свято
"Наші хлопці молодці!"

Батьківський лекторій "Взаємовідносини в сім'ї. Етика батьківського виховання." (середня школа)
05 грудня для батьків, учнів яких навчаються у 5-8 класах, проведено лекторій " Взаємовідносини в сім'ї. Етика батьківського виховання".
На лекторій адміністрацією школи були запрошені директор ЦСССДМ
Пона Л.М. та старший оперуповноважений кримінальної міліції у справах
дітей Мартинов С.О.
Соціальним педагогом Мельник Л.В. разом з вихованцями
психологічного
театру
"
Шанс" підготовлено виступ "
Не будьте байдужими!"

Засідання дискусійного клубу
"Соціальні мережі - контроль і заборона владою: міра захисту
чи обмеження свободи слова"
09 грудня керівником гуртка "
Ми - громадяни України" Рябовіл Р.С. проведено засідання
дискусійного клубу " Соціальні
мережі - контроль і заборона
владою: міра захисту чи обмееження свободи слова".

Літературно-правова гра "Щасливий випадок"
З нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини для учнів
6-х класів шкільним бібліотекарем Гербедою Т.Б. проведено літературно-правову гру " Щасливий випадок".

Проведення благодійної акції "Допоможемо бійцям
АТО" (виготовлення маскувальної сітки)

У світі казки чарівної
3-Б клас із класним керівником Дудник Л.П. провели свято казки
“Домовичок Кузя шукає собі друзів”

Участь лідерів учнівського самоврядування у районних заходах з нагоди відзначення Дня волонтера

Вечір для старшокласників "Андріївські вечорниці"
12 грудня учнями 9-А класу разом із класним керівником Наумець
О.В. було організовано розважальний вечір " Андріївські вечорниці".

Свято Миколая
19 грудня до Дня святого Миколая учнями 2-А класу разом з класним керівником Дорошенко К.М. проведено свято " Миколай іде,
подарунки всім несе".

Вечір "Міс школи-2014"
19 грудня учнями 9-Б класу та їх класним керівником Барилко Т.П.
проведено конкурсно-розважальний вечір " Міс школи-2014". Участь у заході прийняли: Ганджа Вікторія, учениця 9-А класу, Таран Наталія, учениця 9-Б класу, Гладун " Ольга", учень 9-В класу,
Кицюк Марина, учениця 10 класу, Лавриненко Катерина, учениця
11-А класу.

Вітання до Дня святого Миколая
За сприянням батьківських комітетів школи та підприємця
магазину " Все для дому" лідери
учнівського самоврядування до
Дня святого Миколая привітали зі святом та пригостили солодощами всіх учнів 1-11-х класів, дітей, які прибули із зони
АТО, педагогічний колектив та
обслуговуючий персонал.

Конкурс Новорічних віночків
Щорічно учнівські колективи 111-х класів приймають участь
у загальношкільному конкурсі
Новорічних віночків.

Учні школи святкують Новий рік!

Вечір "Новорічний квартал 2015"
30 грудня учнями 11-Б класу разом з класним керівником Мельник
Л.В., вчителем музики Левченко А.В., керівниками вокального гуртка Мазуренком О.М. та хореографічного гуртка Карпенко Н.К. підготовлено вечір
" Новорічний квартал 2015".
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