
Звіт Кам’янець-Подільського ліцею про проведення загальношкільних 

заходів, про участь працівників та учнів у заходах міського рівня та надання 

публікацій у ЗМІ 

 

№ 

 

 

Місце і дата 

проведення 

Назва заходу Хто  брав участь 

(педагоги, учні) 

Публікації в 

ЗМІ, на сайті 

міської ради 

тощо (вказати 

дату виходу 

публікації) 
1.  13, 14 березня 

2015 р., ліцей 

Загальноліцейська 

акція «Дякуємо 

нашим захисникам» 

9 клас (12 гр.), класний 

керівник Піщук Н.А. – 

організатори акції 

 

2.  07 квітня 2015 

р., ДЮСШ №1 

Міський спортивно-

масовий  

захід лідерів 

учнівського 

самоврядування  

«Спортивна дитина – 

здорова країна!» 

учні Осадчий Ілля (31 гр.), 

Мельник Дарія (21 гр.) 

вибороли І місце 

 

3.  08 квітня 2015 

р., парк ім. 

Т.Шевченка 

«Трудовий десант» 

(прибирання ділянки 

спортмайданчика) 

Учні 9-10 класів, класні 

керівники, вчитель 

фізкультури Гордусь М.В. 

 

4.  06 квітня 2015 

р., ліцей 

Загально ліцейська 

акція милосердя 

«Великодній кошик» 

– ліки воїнам АТО 

310 учнів ліцею  

5.  06 квітня 2015 

р., ліцей  

Загально ліцейська 

акція милосердя 

«Великодній кошик» 

– солодощі дітям 

Донбасу  

310 учнів ліцею, 

педагогічний колектив 

 

6.  07 квітня 2015 

р., ліцей 

Акція милосердя 22 

групи на допомогу 

синові – учаснику 

АТО,  працівника 

ліцею Бобик Н.А. 

30 учнів 22 групи, класний 

керівник Пристай Л. Й. 

 

7.  14-17 квітня 

2015 р., м.Київ 

ІІІ етап 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

МАН 

Учень 31 гр. Луцишен В., 

керівник Гай Ю.Б., учитель 

економіки 

 

8.  15 квітня 2015 

р., ЦДТ 

Міський етап 

Всеукраїнського 

конкурсу «Лідер року 

– 2015» (І тур 

(заочний) 

Осадчий Ілля  учень 11 

класу (31 гр.) 

 

9.  15 квітня 2015 

р., 

міськвиконком 

День спільних дій в 

інтересах дітей на 

тему «Законодавчі, 

адміністративні, 

Шликова В.В., заступник 

директора з виховної 

роботи 

 



соціальні, просвітні 

заходи щодо захисту 

дітей-сирів, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та дітей, 

що опинилися  у 

складних життєвих 

обставинах» 

10.  16 квітня 2015 

р., 

міськвиконком 

Пленарне засідання 

ради ветеранів з 

питань підготовки та 

відзначення Дня 

пам’яті та Дня 

Перемоги 

Шликова В.В., заступник 

директора з виховної 

роботи 

 

11.  07 квітня 2015 

р., ліцей 

Старт  передвиборчої 

кампанії по виборах 

президента ліцею – 

2016  

Учнівський колектив та 

президентська рада ліцею 

 

12.  06 – 10 квітня 

2015 р. 

Кубок міста з 

баскетболу  серед 

юнаків 8-9 класів 

ІІІ місце; учні Козак Борис 

(02 гр.), Бабелюк Олег (02 

гр.), Дужев Михайло (02 

гр.), Гаврлюк Олександ (02 

гр.), Шкарупа Андрій (01 

гр.), Шевцов Дмитро (14 

гр.), Паладійчук Роман (11 

гр.), Боршуляк Андрій (11 

гр.); учитель Гордусь М. В. 

 

 


