
Інформація про проведення останніх дзвоників для учнів закладів загальної середньої освіти 

міста Кропивницького 

 

№ Назва закладу Останній дзвоник (загальний) Останній дзвоник для 11-х класів 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Форма проведення Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Форма проведення 

1 НВО № 1 31.05.2021 09.00 Урочистості на подвір'ї 

закладу (наукові пікніки, 

вернісаж талантів) 

31.05.2021 09.00 Урочистості на подвір”ї закладу 

2 ЗОШ № 2 31.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

Єдиний підсумковий 

урок “Казкова країна - 

літо”, квестова програма 

* * * 

3 Гімназія імені Олени 

Журливої 

31.05.2021 09.00 Урочистості на 

шкільному подвір’ї, 

челендж “Наші успіхи і 

досягнення!” 

* * * 

4 ЗОШ № 4 31.05.2021 

(1-10 кл.) 

09.00 Святкові локації “Подає 

в ранковій тиші школа 

нам свої останні 

позивні…” 

31.05.2021 

(11 кл.) 

- Онлайн. Футаж “Капсула часу” 

5 Гімназія ім.Т.Шевченка 28.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

Урочистості на подвір’ї 

школи Заходи  за 

локаціями 

18.05.2021 09:00 Урочистості на подвір”ї закладу 

6 НВО № 6 31.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

Інтерактивні уроки, ігри, 

квести. 

14.05.2021  Квест “Згадати все!” 

7 Гімназія О.Пушкіна 31.05.2021 

(1-4, 9 кл) 

31.05.2021 

(5-8 кл) 

09:00 

 

13:00-14:00 

Урочиста лінійка на 

подвір’ї (виховні години 

у класах, квести) 

* * * 

8 НВО № 8 31.05.2021 09.00 

10.00 

11.00 

Урочистості на 

майданчику за 

паралелями: Інтерактивні 

уроки, ігри, квести. 

19.05.2021 11.00 

12.00 

Останній урок «Свято 

прощання і свято надій!» 



9 Гімн. № 9 31.05.2021 10.00 Святкові заходи, 

інтерактивні уроки, 

квести. 

29.05.2021 08.30 Урочистості на подвір”ї закладу 

10 ЗОШ № 10 31.05.2021 08.00 заходи по локаціям за 

розкладом уроків 

20.05.2021 09.00 Урочистості на подвір”ї закладу 

11 Колегіум 31.05.2021 10.00 Святкові заходи за 

локаціями: урочистості 

на подвір’ї школи 

31.05.2021 10.00 Урочистості на подвір”ї закладу 

12 Завадівська гімназія 31.05.2021 11.00 

12.00 

квест для 1-4 класів 

квест для 5-9 класів 

* * * 

13 СЗОШ № 14 31.05.2021 

(1-10 кл.) 

11.00 Відео привітання з 

інтерактивним завданням 

18.05.2021 08.00 Урочистості на подвір”ї закладу 

14 Лелеківська гімназія 31.05.2021 8.00-11.30 Святковий квест 

“Веселкова країна” (на 

подвір’ї закладу) 

* * * 

15 НВО № 16 31.05.2021 

(1-10кл.) 

4-ті кл. 

 

08.30 

09.30 

Святкові заходи по 

локаціям, Квест 

“Прощавай, початкова 

школо.” 

20.05.2021 11.00 Урочистості на подвір”ї закладу 

16 НВО № 17 31.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

Активності, челендж 

“Нестандартний день 

нестандартного року” 

19.05.2021 12.30 Виховна година, якої немає в 

розкладі 

17 НВО № 19 31.05.2021 09.00 Локації з елементами он-

лайн 

18.05.2021 09.05 Урок-зрілості 

18 НВО № 20 31.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

Підсумковий урок “Ми 

здивуємо світ” 

24.05.2021 08.15 Святкова лінійка на подвір’ї 

школи 

19 Козацька гімназія 31.05.2021 09.00 

(4,8,9 кл.) 

 

09.00-12.00 

(1-3, 5-7) 

Урочиста лінійка 

“Прощання з 

дитинством” 

Святковий квест “У 

пошуках пригод ” 

* * * 

20 Гірнича гімназія 31.05.2021 08.00 Очно, за локаціями. * * * 

21 Балашівська гімназія 31.05.2021 09.00 Квест “У пошуках 

срібного дзвоника” 

* * * 

22 НВО № 24 31.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

Пізнавально-розважальні 

заходи за локаціями 

* * * 



23 НВК № 25 31.05.2021 9.00 Урочисте класне свято “7 

кольорів щастя” 

19.05 8.50 Урочиста програма “Яскраві 

спогади про шкільне життя” 

24 НВК № 26 31.05.2021 12.00 Пізнавально-розважальні 

заходи за локаціями 

31.05. 09.00 Урочистості на подвір'ї школи 

25 Новомиколаївська 

гімназія 

31.05.2021 09:00 Інтерактивні уроки,ігри, 

квести 

* * * 

26 Кущівська гімназія 31.05.2021 9:00 шкільний пікнік 

(очна форма) 

* * * 

27 НВО № 31 31.05.2021 8.00 очна (за локаціями) 31.05.2021 08.00 очна (за локаціями) 

28 НВО № 32 31.05.2021 10.00 

(1-3 кл.) 

12.00 

(5-10 кл.) 

Квест (очна форма, за 

локаціями) 

21.05.2021 10.00 Фестиваль (очна форма, за 

локаціями) 

29 НВО № 33 31.05.2021 8.30-8.45 

 

8.45-13.00 

Урочиста лінійка (10 хв.) 

“Срібний дзвоник кличе 

в літо” - розважальні 

тури класами по місту 

* * * 

30 НВК № 34 31.05.2021 08.15 Підсумкові години 

спілкування “Останній 

дзвоник в літо кличе” 

20.05.2021 08.15 Святкова лінійка на подвір’ї 

школи 

31 НВО № 35 31.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

Класні години, квест 

”Травневий дзвоник 

кличе нас у літо”, 

спортивні змагання, гра 

“Найрозумніший”, 

бібліотечний урок, відео 

привітання ПЦ 

“Дивосвіт” 

31.05.2021 10.00 Реаліті- шоу “Реальні 

випускники 2021 року і не 

тільки...” 

32 ЗОШ № 37 31.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

Святкові уроки 

прощання з початковою 

школою (4 кл.) 

Інтерактивні, святкові 

уроки, ігри, квести. 

* * * 

33 СЗОШ № 1 31.05.2021 09.00 Урочистості для 

випускного (10) класу 

* * * 

34 НРЦ 31.05.2021 10.00 Святкова лінійка на 

подвір`ї закладу (1-11 

класи) 

   



35 НВО «Мрія» 31.05.2021 

1-10 кл. 

за 

розкладом 

уроків 

Челендж “Незвичайний 

фініш онлайн дистанції  ” 

20.05.2021 13.30 Урочистості для випускного 

класу 

36 Ліцей «Сокіл» 31.05.2021 

3-10 кл. 

за 

розкладом 

уроків 

Класне свято, бесіди, 

ігри-подорожі на 

шкільному подвір’ї 

31.05.2021 09.00 Кадетські урочистості для 

випускного класу 

37 НВО "Вікторія-П" 31.05.2021 

 

 

 

31.05.2021 

09.00 

 

 

 

09.00 

Свято прощання з 

початковою школою 

(4кл.) (на подвір’ї 

закладу) 

Квести до завершення 

навчального року на 

території закладу та 

Дендрологічного парку 

(5-10кл.) 

21.05.2021 08.00 Свято для 11 класу “До 

побачення школо!” (на подвір’ї 

закладу) 

38 ГНТН 31.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

он-лайн 19.05.2021 за 

розкладом 

уроків 

он-лайн 

39 Ліцей «Науковий» 

(корпус ЦДПУ) 

24.05.2021 

р 

12.50 год квести, ігри-подорожі, 

екскурсії, бесіди 

18.05.2021 13.30 Актова зала 

 Ліцей «Науковий» 

(корпус Юрія Коваленка, 

9а) 

31.05.2021 08.30 год. Урочистості на подвір’ї 

(4-ті, 9-ті класи) 

31.05.2021 08.30 Урочистості на подвір’ї 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Ткач 35 83 45 


