
 

II.      Участь у загальношкільних заходах 

1 семестр 
Дата ЗАХОДИ  Напрямок 

роботи 

Учасники Відповідальні 

міністерства 

Відм. 

про  

викон. 

 Вересень                                                                                        

Модуль " Я і вічні цінності ", "Я і моє здоров'я"                                                                                                                                  

Девіз: Шануймо, бережімо і любимо все, що дано нам для життя. 

Мета: Орієнтувати школярів на повноцінну життєтворчість і підвищення їхнього особливого статусу, допомагати кожній 

дитині знайти себе в колективі, самовизначитись у житті. 

2017-2018 

навч.рік 

Участь у міському конкурсі на кращу шкільну дитячу 

організацію «Крок до успіху 2017-2018» «Я лідер» Актив РЮ 

 ДШО   

протягом 

навчально

го року 

Участь у благодійних акціях «Долонька добра»,  «Від 

серця до серця», «Портфель другові», «Дітям  

Чорнобилю », «Почуйте всі», «Доброго ранку, 

ветеране!», «Марки Червоного хреста» 

«Я і вічні 

цінності», «Я – 

лідер» 

Волонтери 

1-11 

«Милосердя»  

протягом 

навчально

го року 

Соціальний проект «Добре діло» «Я і вічні 

цінності», «Я – 

лідер» 

Волонтери 

1-11 

«Милосердя»  

Протягом 

навчально

го року 

Участь класних колективів у конкурсі-огляді «Клас року 

- 2018» 

Участь активістів РЮ у конкурсах «Учень року», «Лідер 

року», «Спортсмен року » та «Командир року»  

«Я лідер» 

«Я і творчість» 

Актив 

класу 

Класні 

колективи 

 

Раз на 

місяць 

Проведення засідань Ради РЮ, Ради командирів, штабів 

та постів РЮ «Я лідер» Актив РЮ 

Координатори  

Раз на 

місяць 

Навчання ДЮП «Фортуна», учасників загону ЮІР 

«Клаксон», шкільного санпосту «Я лідер» 

«Я і творчість» 

Агітбригад

а ДЮП, 

Загін ЮІР, 

санпосту 

Координатори  



 
Раз в 

чверть 

Засідання загальношкільних постів ДЮП та ЮІР, 

санпост «Я лідер» 

«Я і творчість» 

Агітбригад

а ДЮП, 

Загін ЮІР, 

санпосту 

Координатори  

вересень Оновлення стендів Дитячої організації 
«Я лідер» Актив РЮ 

Координатор  

01.09. День знань. 

 Свято першого дзвоника "Вітаю тебе, школо!"  

 Перший урок: “Україна на карті Європи”, 

“Європа – наш цивілізаційний вибір” 

«Я-громадянин 

України, я-

патріот 

Батьківщини» 

«Я і вічні 

цінності» 

«Я і творчість» 

1-11 

 

«Республіка 

юних» 

 

02.09. День міста. 

 Акція «Доброго ранку,  ветеран! » до Дня міста та 

Дня партизанської слави 

 Інформаційні хвилинки «Закінчення Другої 

світової війни» 

«Я-громадянин 

України, я-

патріот 

Батьківщини» 

 

4-11 

1-11 

«Республіка 

юних» 

 

04.-09.09. Олімпійський тиждень 

 Провести єдиний олімпійський урок 

 Інформаційні хвилинки (робота лекторської 

групи) 

«Я і моє 

здоров’я» 

1-11 «Олімп»  

11.09.-

15.09  
Всеукраїнський рейд „Увага! Діти на дорозі! 

 провести конкурс малюнків «Чужих дітей на 

дорозі не буває»; 

 провести інформаційні хвилинки «Дорога до 

школи» 

 - робота лекторської групи ЮІР «Клаксон» 

«Я і моє 

здоров’я» 

1-11 Загін ЮІР 

«Клаксон» 

 

15.09. Акція "Навчальний курс початкового   підприємця "  

 Благодійний ярмарок 

 Загальношкільний збір макулатури"Чистота твого 

міста в твоїх руках!" 

«Я-громадянин 

України, я-

Патріот» 

«Я і вічні 

цінності» 

2-11 «Республіка 

юних» 

 



 
18.-22.09. Загальношкільна благодійна  акція «Збери ранець 

другові» 

«Я і вічні 

цінності» 

1-11 «Милосердя»  

18.-22.09. Звіти та вибори в дитячій організації РЮ «Я – лідер» 1-11 Класні 

колективи 

 

21.09. -  Заходи до Дня миру під гаслом «Мир – це 

надійне майбутнє, мир – це сповнення мрій». 

Свято до Дня Миру  

- Взяти участь у міському  святі до Дня миру; 

- Провести інформаційні хвилини «День миру»; 

- Провести флеш-моб аплікацій «Рука  миру»; 

- Єдині тематичні години «Я хочу жити в мирі та 

злагоді». 

«Я і вічні 

цінності» 

«Я і творчість» 

«Я-громадянин 

України, я-

патріот 

Батьківщини» 

1-11 «Патріот»  

22.09. Ділова гра « Вибори- 2017»  

Вибори президента ДШО «Республіка юних» 

«Я – лідер» 5-11 «Право»  

22.09. День партизанської слави: єдині тематичні класні 

години; інформаційні хвилинки; 

«Я і вічні 

цінності» 

«Я і творчість» 

«Я-громадянин 

України, я-

патріот 

Батьківщини» 

1-11 «Патріот»  

26.09. Конференція шкільної дитячої організації «Республіка 

юних»  

«Сучасна молодь: крок у майбутнє». Установча 

конференція лідерів шкільних дитячих громадських 

організацій 

«Я - лідер» 5-11 Координатори  

28.09. Акція „З любовʾю до вчителя!” (привітання ветеранів 

педагогічної праці мікрорайону школи) 

«Я і вічні 

цінності» 

2-11 «Милосердя»  

29.09. Свято „ З любовʾю до вчителя!” (до дня працівників 

освіти). 

«Я – лідер», 

«Я і творчість» 

1-11 «Дозвілля»  



 
 Жовтень.                                                                                     

Модуль " Я - громадянин України,  Я - патріот Батьківщини "                                                                                                           

Девіз: "Закон і право для всіх єдині” 

Мета: Формування правової культури учнів, прищеплення поваги до прав і свобод людини, забезпечення знань про 

відповідальність за скоєння правопорушень; виховання відповідального ставлення за своє життя та життя оточуючих    

жовтень Тиждень правових знань 

(за окремим планом) 

«Я-громадянин 

України, я-

патріот 

Батьківщини» 

1-11 «Право»  

Вересень-

жовтень 

(25.09. – 

05.10.) 

В рамках виконання програми розвитку волонтерського 

руху проведення акції    „Милосердя” – Декадник 

милосердя щодо  надання практичної допомоги людям 

похилого віку, допомога на присадибних ділянках, 

подвір’ях “Територія добра”. Акція “Галерея добрих 

справ”. 

«Я і вічні 

цінності» 

 

5-11 «Милосердя»  

Вересень 

- жовтень 

Акція «Ветеран. Від серця до серця» 

  ( благодійна підтримка ветеранів педагогічної праці) 

«Я і вічні 

цінності» 

2-11 «Милосердя»  

жовтень Трудові десанти в рамках  акції  „Поверни землі 

чистоту” під гаслом «Турбота юних – тобі, Україно», 

«Довкілля». 

«Я-частина 

природи», 

«Я і творчість» 

5-11 «Господар»  

жовтень  Тиждень пожежної безпеки 

- Робота лекторської групи ДЮП «Фортуна»  

- Конкурс малюнків та поробок  «Пожежник-

рятувальник допоможе завжди від усіх можливих незгод 

у житті» 

«Я і моє 

здоров’я» 

5-9 ДЮП 

«Фортуна» 

 

01-30.10 Місячник безпеки газу у побуті 

-  виховні та інформаційні години «Ознаки витоку газу», 

«Дії при виявленні запаху газу»  

- конкурс малюнків «Сам у дома. Безпечне використання 

газу»; 

- конкурс презентацій «Газ у побуті», «Блакитне паливо» 

Соціальна акція-роздача буклетів «Безпека газу у 

побуті». 

«Я і моє 

здоров’я» 

 

1-11 

 

1-4 

6-7 

8 

 

ДЮП 

«Фортуна» 

 



 
15.10. Конкурс “Мій рідний край – моя земля”  Я-частина 

природи», 

«Я і творчість»

   

1-11 «Дозвілля»  

13.10 День захисника України. Заходи, присвячені Дню 

Українського козацтва Заходи щодо утворення 

Української Повстанської Армії. Старт гри «Сокіл» 

(«Джура»):  

  -       Свята „Гей, Джури”, присвячений Дню 

Українського козацтва  

-  Інтелектуально – розважальна програма «Де 

козак, там і слава, і воля».   

«Я-громадянин 

України, я-

патріот 

Батьківщини» 

 

Збірна 1та 

11класи, 

збірна 2 та 

10 

 

 

7-8 

«Олімп»  

15-

21.10.16 
Тиждень  правових знань . Європейський тиждень 

місцевої демократії. 

- Інформаційні хвилинки «Європа та демократія»; 

- Конкурс малюнків «Мої права, мої обов’язки»  

- Зустрічі з фахівцями права; 

- Перегляд  відеоролику «Правопорушення і ти»; 

- Конкурс учнівських творів «Конституція у моєму 

житті»  

- Засідання  Ради Республіки юних зустріч за 

«круглим столом» на тему «Підлітки і права». 

«Я-громадянин 

України, я-

патріот 

Батьківщини» 

1-11 

 

1-11 

 

1-4 

5 

6 

7-9 

 

8-11 

«Право»  

27.10. Осінній бал (дискотека старшокласників)  «Я і творчість» 8-11 

Черговий 

11-А 

«Дозвілля»  

 Листопад                                                                                                

Модулі" Я і моє здоров'я " , "Я і творчість"                                                        

Девіз: "Здоров'я - це стильно!" 

Мета: Пропагувати здоровий спосіб життя, формування 

фізично здорової особистості, створення необхідних 

умов для фізичного розвитку школярів 

    



 
Жовтень-

листопад 

Інтелект-шоу «Найрозумніший – 2017-2018 н.р.» (за 

окремим планом) 

«Я і людство» 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10-11 

Стиранець Н.В. 

Краснопьор 

О.М. 

Козорєзова М.О. 

Михайленко 

Т.М. 

Тимонова В.Л. 

Гарбуз А.Ю. 

Рябоконь Є.В. 

Череміна Н. А. 

Гребенюк О.О. 

 

11-15.11 Тиждень безпеки учасників дорожнього руху. 

-робота лекторської групи ЮІР «Клаксон» 

«Я і моє 

здоров’я» 

1-11 

 

ЮІР «Клаксон»  

09.11. День народження школи та День заснування ДШО 

«Республіка юних» 

Свято посвяти першокласників до «Республіки юних» 

«Я - лідер» 1, 10-11 Актив РЮ  

16 

листопада 

До Міжнародного Дня толерантності  

«Толерантність у взаємовідносинах» 

«Я і людство» 1-11 «Милосердя»  

20.11 День спільних дій в інтересах дітей «Я і закон» 1-11 «Милосердя»  

21 

листопада 
День Гідності і Свободи «Я і вічні 

цінності», 

«Я і людство» 

1-11 «Патріот»  

22-25 11. Заходи в рамках проведення Дня пам’яті жертв 

голодомору 1932 – 1933 років в Україні” 

«Я і вічні 

цінності», 

«Я і людство» 

1-11 «Дозвілля»  

 Грудень                                                                                                  

Модулі   " Я і закон " , "Я і моє здоров'я"                                                                         

Девіз: Наша сила в єдності 

Мета:  Формування патріотичної свідомості, 

    



 
національної гідності, готовності до виконання 

громадського та конституційного обов’язку щодо 

захисту національних інтересів" 

грудень Місячник оборонно-масової роботи «Дорогою героїв» 

до Дня Збройних Сил України: 

- Змагання «Армійська естафета» 

- Конкурс стройової пісні 

«Я-громадянин 

України, я-

патріот 

Батьківщини» 

9-11 «Патріот»  

До 1 

грудня 

Шкільні конкурси: 

«Прикрашаємо ялинку разом» (1-2 класи) 

«Новорічний подарунок»  (3-4 класи) 

 «Український сувенір» (5-6 класи) 

 «Зимові фантазії» (7-8) 

«Замість ялинки букет» (9-11 класи) 

«Я і творчість» 1-11 «Дозвілля»  

3 грудня День інваліда 

- Єдиний урок «Дивись на нас як на рівних» 

- конкурс–виставка робіт дітей-інвалідів  «Моя 

незалежна Україна» 

- акція милосердя до Всесвітнього дня інвалідів. 

«Я і вічні 

цінності», 

«Я і людство» 

1-11 «Милосердя»  

25.11-

05.12. 
Місячник декадник формування пропаганди 

здорового способу життя, здорового способу життя, 

Декадник боротьби зі СНІДом: 

- виставки малюнків «Здоров'я - це важливо!» (1-4 

класи) 

- конкурс  презентацій «Я та здоровий спосіб 

життя»(5-6 класи) 

- конкурс шкільних творів «Здорова нація» 

- тренінгові заняття «10 заповідей ЗСЖ» (8-9 

класи) 

- товариська зустріч з баскетболу випускники 

школи проти шкільної збірної 

- конкурс  плакатів «Що ти знаєш про здоровий 

спосіб життя» (8-11) 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.  

- акції „16 днів проти гендерного насильства”, 

„Анти – СНІД”.  

«Я і моє 

здоров’я» 

1-11 «Охорона 

здоровʼя» 

 



 
10. – 

13.12. 

Інформаційні хвилинки: День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

 

«Я і людство» 1-11 «Милосердя»  

07- 11.12.  

 

 

 

 

 

 

 

10 грудня 

 

 

Щорічний тиждень права «Декларація прав 

людини», присвячений річниці прийняття Декларації 

прав людини: 

-  Гра «Моделювання ООН», 

-  годині спілкування «Дитинство під захистом». 

-  Правовий  практикум «Зроби крок у світі своїх 

прав».  

- Години спілкування „Права людини”, присвячені 

Всесвітньому дню прав людини  

«Я і закон» 1-11 «Право»  

До 18 

грудня 

Декадник милосердя щодо надання практичної 

допомоги дітям із соціально незахищеної категорії 

неповнолітніх . 

Акція „Повір у себе” (конкурс творчих робіт) 

День благодійництва. 

«Я і людство» 1-11 «Милосердя»  

19 грудня День святого Миколая.(театралізована вистава для 

молодших школярів) 

«Я і творчість»  «Дозвілля»  

З 21 

грудня 

«Новорічні пригоди в школі»: шоу випускників, 

«солодійки», дискотеки 

«Я і творчість» 1-11 «Дозвілля»  

2 семестр 
 

 Січень                                                                                                    

Модулі "Я - лідер",  "Я і Творчість"                                                                              

Девіз: "Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована 

людина" 

Мета: Виховувати в учнів культуру поведінки, художньо-естетичні 

погляди, смаки.  Формувати духовність, розвивати індивідуальні 

здібності й таланти учнів. Створити найбільш сприятливі умови для 

емоційної захищеності та душевного комфорту. 

   

Січень – 

лютий   

ХVIII Фестиваль «Зірки 21 століття» (за 

окремим планом) 

«Я і людство» 1-11 «Дозвілля» 

Кл.кер. 

 



 
«Я і творчість» Пед.-орг 

21 січня День Соборності України.  

- Конкурс малюнків, плакатів листівок 

«Україна єдина» 

- години спілкування, присвячені Дню 

соборності України:  „День соборності 

України”,  „Об’єднаємося, брати мої” 

- Патріотичне лото до Дня Соборності 

України 

«Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини» 

1-11 «Патріот»  

25-27 січня Шкільний виставка-конкурс м’якої іграшки 

«Дитячі улюбленці» 

«Я і творчість» 2-7 «Дозвілля»  

 Лютий 

Модуль "Я - громадянин України, Я - патріот 

Батьківщини" Девіз: Рівняємось на героїв-

захисників Батьківщини                      

Мета: виховувати почуття патріотизму, 

шановливого ставлення до героїчного 

минулого України та кращих представників 

нації - її захисників    

    

лютий Місячник оборонно-масової роботи. (за 

окремим планом) 

«Я і людство» 1-11 «Олімп»  

04.02 Інформаційні хвилинки до Всесвітнього дня 

боротьби з раком 

«Я і моє здоров’я » 1-11 «Милосердя»  

13-14.02 До Дня закоханих: 

- конкурс валентинок  

- конкурс «Любов з першого погляду»  

«Я і творчість»  

5-11 

10-11 

«Дозвілля»  

15.02. День вшанування пам’яті воїнів – 

інтернаціоналістів (1979 – 1989 рр): 

Зустрічі з ветеранами – інтернаціоналістами 

«Солдати Афганістану».  

«Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини» 

1-11 «Патріот»  

19.02. До Дня Соціальної справедливості: 

- Конкурс творів «Справедливість – це 

«Я і людство» 1-11 «Право»  



 
основа демократичного суспільства», 

«Соціальна справедливість – основний 

принцип мирного і успішного життя»; 

- Конкурс малюнків «Справедливість – 

це…» 

- Волонтерська акція: «У дружньому 

колі з дітьми з особливими потребами» 

20.02. До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні: 

флеш-моб «Єднаймося разом у спільній 

боротьбі за незалежність України! 

Пам’ятаймо Наших Героїв!» 

«Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини» 

1-11 «Патріот»  

24 лютого 20 Свята Масляної «Я і творчість», 

«Я і вічні цінності» 

1-11 «Дозвілля»  

 Березень                                                                                                                 

Модулі "Я і творчисть",   "Я господар"                                                               

Девіз: «Хто вміє віночок вити, той вміє життя 

любити» 

Мета: Поглибити знання учнів про історію, 

традиції, звичаї рідного краю. Виховувати 

свідомих громадян України, бережливе 

ставлення до духовних і національних 

надбань народу.              

    

01.03. Конкурс малюнків плакатів, буклетів, 

санбюлетнів, в рамках  акції „Анти-

наркотик”, присвячена Всесвітньому дню 

боротьби наркоманією і наркобізнесом. 

«Я і моє здоров’я» 5-11 «Охорона здоровья»  

3 березня Святковий концерт до Міжнародного 

жіночого дня. Робота святкової пошти. 

«Я лідер», «Я і 

творчість» 

1-11 «Дозвілля»  



 
21-25.03. Тиждень БЖД: 

- Виступ ДЮП «Фортуна» (1-4 класи); 

- Робота лекторської групи ЮІР 

«Клаксон» (5-6) 

- Конкурс малюнків  “Безпека 

дорожнього руху – це життя” (1-5) 

- Конкурс буклетів «БЖД та я» (7-11) 

«Я і моє здоров’я» 1-11 «Охорона здоровья»  

До 23.03. Акція  „Разом подолаємо туберкульоз” 

- Конкурс плакатів (5-8кл) 

- Конкурс авторських літературних 

творів (9-11) 

«Я і моє здоров’я» 1-11 «Охорона здоровья»  

25 березня До Дня Національної гвардії України: 

спортивні змагання «Я та тато захисник 

України» 

«Я і моє здоров’я» 1 «Патріот»  

24 березня Дискотека старшокласників «Весняний бал» «Я лідер», 

«Я і творчість» 

8-11 «Дозвілля»  

 Квітень                                                                                        

Модулі "Я частина природи" , "Я господар"                                            

Девіз: «Милосердя і доброта – найбільші 

людські цінності» 

Мета: виховувати почуття колективізму, 

шанобливе ставлення до людей похилого 

віку, прищеплення загальнолюдської моралі 

та соціальної відповідальності 

    

Квітень-

травень 
Місячник екології під гаслом   «Чиста 

Луганщина – чиста Україна – чиста 

планета”, природо –охоронні акції до Дня 

довкілля, Дня землі, Дерево життя. Тиждень 

екології.  

«Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини» 

1-11 «Господар»  

Квітень-

травень 
Участь у Всеукраїнський акції «Серце до 

серця» 

«Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини» 

«Я і моє здоров’я» 

1-11 «Милосердя»  



 
До 01.04. Шкільний фотоконкурс «Моя Україно!» «Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини» 

5-11 «Дозвілля»  

04-08.04. Тиждень пожежної безпеки: 

- Години спілкування; 

- Робота лекційної групи ДЮП; 

- Виступ агітбригади ДЮП; 

- Конкурс малюнків, плакатів «Рятівник 

завжди поруч» 

«Я і моє здоров'я» 1-11 ДЮП 

«Фортуна» 

 

08.04. День здоровя. Свята, присвячені 

Всесвітньому дню здоров’я.(за окремим 

планом) 

«Я і моє здоров’я» 1-11 «Олімп»  

До 25.04. Місячника благоустрою Весняна толока. 

Трудові десанти. Робота зелених патрулів 

Збір макулатури 

«Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини», «Я-

частина природи» 

5-11 «Господар»  

До 25.04. Місячник „Спорт для всіх – спільна 

турбота” (За окремим планом) 

«Я і моє здоров’я» 

 

1-11 «Олімп»  

18- 22.04.  Тиждень милосердя: 

-  надання практичної допомоги 

ветеранам війни і праці, людям похилого віку 

на присадибних ділянках під гаслом 

„Волонтери – ветеранам”: 

- акція «Ветеран. Від серця до серця» 

(збір благодійних коштів на допомогу 

ветеранам педагогічної праці); 

«Я і вічні цінності», 

«Я і людство» 

5-11 «Милосердя»  

25-29.04. Акція „Пам’ятаймо пам’ятну дату”.  

- Години спілкування „Дзвони 

Чорнобилю”.  

- Акція «Діти – дітям». 

- Конкурс стінних газет «Пам'ятаємо 

дату» 

«Я і вічні цінності», 

«Я і людство» 

1-11 «Патріот»  

25-29.04. Тиждень охорони праці 

- конкурс плакатів, малюнків, віршів, 

кросвордів, фотоколаж тощо на тему 

«Я і моє здоров’я» 1-11 «Охорона здоровья»  



 
«Людина - фактор і об'єкт ризику»; 

- анкетування працівників 

(старшокласників) „Охорона праці - 

запорука моєї власної безпеки" 

 Травень                                                                                      

Модуль "Я і моя родина"                                                                                                  

Девіз: "Тобі моя країна – наші знання і праця” 

Мета: Ознайомлення дітей з особливостями 

своєї області, ознайомлювати із прикладами 

трудової слави людей міста, виховувати в 

учнів поважати свою родину та близьких 

людей, виховувати  цілеспрямованість, 

старанність та посидючість. 

    

травень Свята матері і сім’ї „Матінко, рідна матінко, 

як тебе я люблю”. 

Свята родини присвячені Міжнародному дню 

сім’ї. 

«Я і вічні цінності», 

«Я і творчість» 

 

1-11 «Дозвілля»  

До 01.05. Акції “Обеліск!  «Алея слави» «Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини» 

2-11 «Патріот»  

04-09.05. 

 

 

 

 

 

 

 

8 травня 

Декадник “Пам’ять”.  

- Години спілкування, присвячені 

Великої Перемоги 

-  Акція “Пам’ять” 

-  Експедиція Концерт-зустріч з 

ветеранами Великої Вітчизняної війни, 

видатними людьми, героями міста 

Лисичанська «Слідами минулих поколінь»; 

- Акція «Доброго ранку, ветеране!»; 

- День пам’яті та примирення 

-  

«Я-громадянин 

України, я-патріот 

Батьківщини», 

«Я і вічні цінності», 

«Я і людство», 

«Я і творчість» 

1-11 «Патріот», 

«Милосердя» 

 

17 травня Свято «Прощавай Букварику!»  «Я і творчість» 1 «Дозвілля»  

19 травня Інформаційні хвилинки до Дня Європи «Я і людство» 1-11 «Право»  



 
20 травня Конференція дитячої шкільної організації 

«Республіка юних» підведення підсумків 

«Я лідер» 5-11 Актив РЮ  

26 .05. Акція „Не курити й перемогти”, «Анти 

СНІД». 

«Я і моє здоров’я» 1-11 «Охорона здоровья»  

29-31.05 *Свято останнього дзвоника.  

* Випускний в початковій школі 

«Я лідер» 1-11 «Дозвілля»  

1 червня Свято „Щасливе дитинство” та «Хай завжди 

сяє сонечко», присвяченого Міжнародному 

дню захисту дітей”. 

«Я лідер» 1-11 «Дозвілля»  

 


