Звіт
про роботу гуртків «Художнього читання» та «Ліра»
(керівника Тимошевич К.П. та музичного керівника Шулежка О.А.)
за І семестр 2019-2020 н.р.
Всі заходи за 1-е півріччя , а також заходи, які пропонувалися
Департаментом освіти і науки, проведені.
Щиро вітали першокурсників, учнів, що вже навчалися, вчителів,
керівників груп, майстрів 1 вересня з Днем знань.

Від усіх учнів ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне
училище» прозвучало вітання з Днем батька. Дорогий татусю! Спасибі тобі
за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожного дня. Щиро сподіваємося
, що ти відчуваєш наскільки ти дорогий нам. Ти найкращий тато у світі!
Здоров’я, тепла, наснаги. Ми дуже любимо тебе.
Проведена зустріч із ветеранами за круглим столом з нагоди 76-ї
річниці визволення м. Сум від нацистських загарбників «Війна відгриміла та
пам'ять жива!». Учні вітали виступ ансамблю «Калина» (учасники – ветерани
праці)

Було організовано спільний концерт учнів ДНЗ СМВПУ та ансамблю
ветеранів «Калина» до Дня партизанської Слави під назвою «Не забудемо ні
коли!». Покладання квітів до пам’ятника двічі Герою Радянського Союзу
С.А. Ковпаку. Волонтери відвідали ветеранів та учасників війни вдома
«Добрий ранок – ветерани!». Вітали квітами та смаколиками.

До Дня Учителя був святковий концерт під назвою «Складаю шану
вчителю своєму». Відзначили в урочистій обстановці: Вчителям дарували
вірші, пісні, квіти. Зичили добра і злагоди.
Свято «Козацькому роду – нема переводу» присвятили тим, хто служив
і нині служить, оберігаючи кордони рідної землі.
Проведено свято Осені. Осінній бал зібрав до зали всіх бажаючих, щоб
позмагатися за «Королеву осені». Ігри, пісні, танці, сценки – все це
згуртувало і глядачів і учасників балу.

До Дня Голодомору провели лінійку-реквієм «Це не повинно
повторитися ніколи…»
Шостого грудня святкували «День Збройних сил України». Танці,
пісні, сценки, вірші –все це було для тих, хто носитиме і носить горде звання
– воїн.

Проведена благодійна акція «Від серця - до серця». Привітання
мешканців геріатричного пансіонату та вихованців Сумського центру
соціально-психологічної реабілітації з Днем Святого Миколая і з врученням
смаколиків та подарунків.

Проведено Новорічний бал де були присутні учні та керівники
навчальних груп.

