
План роботи 

 центру культурно-масового дозвілля 
№п/п Зміст роботи Термін 

виконання 

1 Проводити засідання центру культурно-
масового дозвілля. 

Кожного 
 місяць 

2 Надавати допомогу в організації заходів 
до Дня працівників освіти. 

Вересень-
жовтень 

3 Організувати участь першокурсників у 
квесті «У пошуках скарбів» до 
всесвітнього Дня студента 

Листопад 

4 Організувати участь здобувачів освіти у 
батлі-ревенші «Хто в ліцеї головніший» до 
Дня залізничника (змагання між 
наставниками та здобувачами освіти). 

Листопад 

5 Взяти участь у Всеукраїнському тижні 
професійної (професійно-технічної) освіти 

Листопад 

6 Організувати благодійну акцію «Подаруй 
радість дітям»  до Дня Святого Миколая. 

Грудень 

7 Залучити першокурсників до участі у 
новорічному батлі «Хто в ліцеї 
головніший?»  

Грудень 

8 Організувати відеопривітання до 
Новорічних та Різдвяних свят. 

Грудень 

9 Круглий стіл «Створення новорічних 
прикрас» (для коридорів ліцею). 

Грудень 

10 Брати участь у обласних, всеукраїнських 
конкурсах. 

Протягом 
року 

11 Організувати виставку «Українські 
обереги», присвячену Дню Соборності 
України. 

Січень 

12 Допомога та участь у святі весни 
«Прийди, прийди, Масляна!»; участь у 
конкурсі млинців та виставці обрядових 
поробок «Масляна до нас прийшла». 

Березень 

13 Організувати участь здобувачів освіти в 
концерті «Вона – це жінка! Це Богиня!» до 
Міжнародного жіночого дня; конкурсі-
змагання «Міс весни та спорту» для 
дівчат. 

Березень 

14 Участь в обласному огляді художньої 
самодіяльності, технічної творчості 
«Любов єднає, будує, творить, навчає!», 
допомога здобувачам освіти у 
виготовленні експонатів на виставку. 

Березень 



15 Організувати акцію «Квітуча весна» 

(висадження хвойних дерев)  до Дня 
пам’яті та примирення і Дня Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні. 

Травень 

16 Допомога у підготовці концерту-реквієму 
до Дня Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні.  

Травень 

17 Залучати членів гуртків художньої 
самодіяльності для профорієнтаційної 
роботи в школах міста. 

Вересень-
червень 

18 Взяти участь у флешмобі #Яувишиванці, 
присвяченому Дню вишиванки. 

Травень 

19 Підводити  підсумки  роботи центру. 1 раз в 
квартал 

20 Аналіз роботи центру за навчальний рік 
та завдання на 2022-2023 н.р. 

Травень 

 

Голова        Катерина МІРОШНИЧЕНКО 

центру культурно-масового дозвілля   


