Ф. 4 Настанови ліцеїстам від ректора Національної академії внутрішніх
справ Ярослава Кондратьєва, 2003 р.

Щороку в ліцеї проходять урочисті заходи, найвизначнішими з яких є
посвята першокурсників у ліцеїсти та випуск, під час яких вихованці закладу
складають клятву ліцеїста або ж випускника юридичного ліцею.

Ф. 5 Педагогічний колектив ліцею, 1 вересня 2014 р.

Ф. 6 Урочисті заходи до Дня знань. З вітальним словом до
ліцеїстів звертається голова Спілки ветеранів Іван Красюк

Ф. 7 Посвята першокурсників у ліцеїсти, 13 жовтня 2015 р.

До участі в урочистостях завжди
долучаються
керівники
міністерства,
представники територіальних підрозділів
Національної поліції, академії, представники
громадськості та ін.

Ф. 8 З вітальним словом до ліцеїстів виступає
начальник Департаменту поліції охорони
Сергій Буднік

Ф. 9 Вручення свідоцтв про освіту генералом внутрішньої служби
Василем Дурдинцем випускникам 2009 р.

Ф. 10 Зустріч з керівниками головних управлінь Національної поліції в Донецькій та Закарпатській областях В’ячеславом
Аброськіним та Сергієм Князєвим, 10 лютого 2016

Ф. 11 Команда ліцею на інтелектуально-правовому турнірі, 11
грудня 2015 р.

Вихованці ліцею залучаються до
роботи
наукового
товариства
«Ерудит», є активними учасниками
та неодноразовими переможцями
Всеукраїнських учнівських олімпіад
із базових навчальних дисциплін,
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт Київського
відділення
МАН
України
«Дослідник».

Ф. 12 Нагородження команди "Знавці права" в міністерстві юстиції України, 2008 р.

Ф. 13 Участь батальйону ліцеїстів у параді військ на честь 13-ї
річниці Незалежності України, 24 серпня 2004 р.

Ф. 14 З родиною ветерана Миколи Володька, 29 квітня 2015 р.

Ліцеїсти залучаються до участі
у
державних
військовопатріотичних заходах.
У вільний час вихованці ліцею
відвідують пам’ятні та історичні
місця, музеї, виставки, займаються в
тренажерному
залі,
відвідують
спортивні гуртки та секції, беруть
активну участь у районних, міських
та
академічних
спартакіадах,
спортивних змаганнях.

Ф. 15 Зустріч з учасниками АТО, 22 жовтня 2015 р.

Ф. 16 Біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Канів, 2008

Ф. 17 Екскурсія історичними місцями міста Києва, 2014 р.

Ф. 18 Змагання на Першість юридичного ліцею з міні-футболу, 2014 р.

На високому рівні у ліцеї
проводяться культурно-масові
заходи:
святкові
концерти,
фестивалі, конкурси, творчі
вечори.
Ліцеїсти
також
залучаються до участі в заходах
НАВС, Солом’янського району
міста Києва.
Ф. 19 Театральний фестиваль-конкурс «Оксамитові лаштунки осені»,
2015 р.

Ф. 20 Ректор НАВС Володимир Чернєй на гостинах в День Святого
Миколая, 2013 р

Ф. 21 Виступ ліцеїстів у Палаці школярів та юнацтва Солом’янського району, 25 листопада 2015 р.

З 2001 року ліцей провів 16
випусків. Всього закінчило ліцей
1 153
ліцеїсти.
Більшість
випускників ліцею продовжують
навчання у вищих навчальних
закладах системи Міністерства
внутрішніх справ України.

Ф. 22 Ректор НАВС Володимир Чернєй вручає документи про освіту
випускникам 2015 р.

