
ОСНОВНІ ПОДІЇ ЛІЦЕЮ  
Грудень 2020 року 

тиж 
день Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота  Неділя 

 30.11 

До 30-річчя ліцею! 
Тік-Ток челлендж 
«Мій ліцей – The 
Best!» 

 

1  

Щедрий вівторок. 
Початок 
благодійного 
марафону "Добро 
починається з 
тебе" 

2 

День добрих листів 

 

3 

Старт Антибулінгової 
програми для 7 класу 

 

4 

День замовлень 
подарунків Святому 
Миколаю 

Виховні години 
«Обираємо майбутню 
професію» (11 клас) 

 

5 

Міжнародний день 
волонтера 

 

6 

 

 7 
День 
самоврядування в 
КЛБ 

 
Початок 
атестаційного 
тижня 

8 
Тиждень 
правознавства 
  
 

9 
«Корупційні схеми та 
сучасні механізми 
антикорупційних 
заходів: теорія і 
практика» - зустріч з 
головою правління 
«Міжнародного 
антикорупційного 
альянсу» Богданом 
Воронцовим, ауд. 
215, 14.00-15.00, 9 
класи 

10  
Онлайн-урок «Про 
парламент» 
Освітнього центру 
Верховної Ради 
України. Від 
народного депутата 
України Сергія 
Гривка для 9-х класів 
 

11  
Тренінг «Діти мають знати 
свої права» (10 клас) 
 

Виховні години “Історія 
ліцею в особах і фактах” 
(8 клас) 
 

12 

 

13 

 

 14 
Індивідуальні 
зустрічі вчителів та 
адміністрації з 
батьками (7 клас) 

 

 

15 
Індивідуальні 
зустрічі вчителів 
та адміністрації з 
батьками (8 клас) 

 
Менеджмент 
"Ліцей вчора, 
сьогодні, завтра" 
(зустрічі з 
випускниками 
ліцею) 10 клас 

 

16 
Індивідуальні зустрічі 
вчителів та 
адміністрації з 
батьками (9 клас) 

 

17 
Індивідуальні зустрічі 
вчителів та 
адміністрації з 
батьками (10 клас) 

 

Менеджмент  
«Гумористичні 
ситуації від батьків 
випускників» (9 клас) 

18 
Свято Миколая в КЛБ 
 

Індивідуальні зустрічі 
вчителів та адміністрації 
з батьками (11 клас) 

 

“Андріївські вечорниці” 
(8 клас)  

19 

 

20 

 

 21 
Освітній хакатон 
партнерство в 
освіті 
"Батьки - Учням" 

22 
Освітній хакатон 
партнерство в 
освіті 
"Батьки - Учням" 

23 
Освітній хакатон 
партнерство в освіті 
Освітній хакатон 
"Батьки - Учням" 

24  
Свято "З Новим 
роком, ліцей!" 
 

25 
Вихідний 
Католицьке Різдво 
 

26 

 

27 

 



 

Атестація з 
загальної 
управлінської 
підготовки (7-8 
класи) 
 

 

Атестація з 
загальної 
управлінської 
підготовки (9 
класи) 
 

 

Атестація з загальної 
управлінської 
підготовки (10 класи) 
 

Репетиція свята 
Нового року 

 

ПАС «Освіта» 

 

Видача табелів 

 

  
 

 
 
 

ПАС «Освіта» 

 

 
 

 28 
Зимові канікули 

 

29 
Зимові канікули 

 

30 
Зимові канікули 

 

31 
Зимові канікули 

 

01 
З Новим роком, КЛБ 

 

02 
Зимові канікули 

 

03  

Зимові канікули 

 

 

 

 


