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Наші цінності: 
любов та взаємоповага, свобода 

слова, відкритість та 

прозорість, відповідальність за 

роботу та її результат, 

креативність, активна 

громадянська позиція.



«Любити свого учня всяким: 

талановитим чи не дуже, 

веселим чи сумним, спокійним

чи непосидючим…Спілкуватися

з ним, навчати й радіти, бо

учень - це свято, яке триває

доти, поки ти є разом із ним»





«Гуманність і творчість – два 

крила педагога!» 

У ліцеї працювали:

➢ Спеціалісти вищої категорії - 35

➢ Спеціалісти 1 категорії - 10

➢ Спеціалісти 2 категорії - 15

➢ Спеціалісти - 31

➢ Старший вчитель - 25

➢ Учителі-методисти - 3

➢ Кандидати наук, доцент - 1
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Вікова характеристика педагогів

Вік

«Нам довірено дитинство»



«Серце віддаю дітям»

У ліцеї навчалося здобувачів освіти – 922:

➢ початкова 

загальна освіта –

425 здобувачів;

➢ базова загальна 

середня освіта –

436 здобувачів;

➢ повна загальна 

середня освіта –

61 здобувач.



У Ліцеї працюють: 

➢ 9 інклюзивних класів;

➢ 4 групи подовженого дня;

➢ гуртки:

• бального танцю;

• пантоніми;

• літературна студія;

• вокалістів;

• театральний;

• «Джура»;

• секція футболу;

• «Соціальна гідність. Безпека життя»;

• гурток із образотворчого мистецтва;

• «Талантіум»;

• «Умілі ручки»;

• «Репродуктивне здоров’я»;

• «Влучний стрілець».



Соціальний паспорт Ліцею:

➢ Діти-сироти – 3

➢ Діти з особливими освітніми потребами – 9

➢ Діти з інвалідністю – 7

➢ Діти учасників бойових дій, АТО – 29

➢ Діти із внутрішньо переміщених сімей – 13

➢ Діти учасників  ліквідації аварії на ЧАЕС – 3

➢ Діти з малозабезпечених сімей – 2

➢ Діти з багатодітних сімей – 84

➢ Діти з матеріально неспроможних сімей - 2



Результати участі здобувачів освіти у ІІ етапі Всеукраїнських 

предметних олімпіад показано в таблиці

№
Прізвище, ім’я 

учасника
Клас Предмет Місце

Учитель, який 

підготував

1 Єременко Юлія 7-Б Фізика ІІ Кохман М.В.

2 Гусля Катерина 8-А Фізика ІІІ Кохман М.В.

3 Гусля Катерина 8-А Географія ІІІ Москалець Н.С.

4 Мусієвич

Владислав

8-А Українська мова та 

література

ІІІ Федоряк Л.І.

5 Мусієвич

Владислав 

8-А Біологія ІІІ Попович В.В.

6 Мусієвич 

Владислав

8-А Англійська мова ІІІ Равська Т.С.

7 Слободян Діана 10 Українська мова та 

література

ІІІ Серветник М.В.

8 Гаморак Аліна 6-А Математика ІІ Гаврилишин О.В.

9 Гринчак Євген 8-А Математика ІІІ Ткачук Г.І.



Навчальний процес у Ліцеї

Тиждень біології Тиждень писемності та 

мови



Тиждень інформатики Тиждень історії України

Тиждень християнської етики



Скажемо

суржику:

“НІ!”



Вишиванка – твій

генетичний код 



Організація навчання 

дітей з ООП

2022-2023 н. р.

Відкрито 9 інклюзивних класів

1-А клас (двоє дітей)

1-В клас (двоє дітей)

3-В клас (двоє дітей)

4-Б клас (одна дитина)

4-Г клас (одна дитина)

5-В клас (двоє дітей)

5-Г клас (одна дитина)

6-Б клас (одна дитина)

7-А клас (одна дитина)



Фізична освіта дитини є базою для всього іншого. Без 

правильного застосування гігієни в розвитку дитини, без 

правильно поставленої фізкультури й спорту ми ніколи не 

одержимо здорового покоління. 

(О.В. Луначарський)







Трагедія 

Бабиного Яру



Молитва за мир 

в Україні



Вирощування 

мікрозелені

Керівник гуртка 

МОСКАЛЕЦЬ Н. С.



Організація харчування у Ліцеї





Щоб підготувати людину духовно до самостійного

життя, треба ввести її у світ книг.

Сухомлинський В. О.



Відкритий загальноміський онлайн-конкурс

читців-декламаторів “ Юні митці слова “

ГОЙСАН Н. М.
МАР’ЯШ

Вероніка
Гран-прі

ЮЗИШИН О. І.

ФЕДОРЯК Л. І.

ХРЕПТИК

Микола
ІІ місце

ГАМОРАК 

Аліна
ІІІ місце











Формуємо компетентність 

особистісного самовдосконалення



Олімпійський

урок





Тренування із випускником 

Ліцею

Владиславом СЕМОТЮКОМ



Вивчаємо правила дорожнього руху



Селфі-

марафон

“ Дорожня 

грамота “



Нумо жити дружно!



Розвиваємо комунікативну компетентність



Зустріч із шкільними поліцейськими 



Розвиваємо соціально-трудову компетентність



Зберігаймо та цінуймо українські традиції!



«Біль закатованих вчить цінувати свободу.»



Війна очима тих, хто на передовій



Відвідини Просвіти Прикарпаття





Урок-дослідження «Мій психологічний портрет»



Відвідини виставки «Справжній Шевченко»





Відвідини ІІІ Всеукраїнського STEM-фестивалю



«Сивий Львове! Столице моєї мрії…»



Наші успіхи















Дистанційна форма навчання













Ми навчаємось для того, щоб

удосконалювати себе.

Конфуцій

Юзишин О. І.

Учитель української мови та 

літератури



Кохман М. В.

Учитель фізики

«STEM-освіта як складова 

формування ключових 

компетентностей у здобувачів 

освіти»



99 наших здобувачів освіти 

взяли участь у

Всеукраїнському етапі 

конкурсу «Кенгуру»

9 здобувачів освіти були 

слухачами секції географії 

Малої академії наук України



Співпраця із тренерами ДЮСШ № 2 









Робота соціально-психологічної служби



















Використання бюджетних коштів
Статті видатків Сума, грн.

Фарби для ремонту 11017,87

Класні журнали 4761,97

Сітка для спортивного майданчика 7120,00

Крейда 1740,00

Бачки для унітазів 6624,00

Новорічні подарунки 9020,00

Дошки 3937,00

Ремонт швів 15469,37

Ремонт ринви 18973,60

Будматеріали 11281,10

Встановлення пандуса 49000,00

Ремонт системи опалення 44094,00

Ремонт труб холодного водопостачання 10037,76

Аварійні ремонти 3011,74



Використання благодійних коштів

Найменування матеріалів, робіт та 

послуг

Ціна, грн.

Матеріали для поточних робіт закладу 4497,42

Матеріали для ремонтних робіт 3581,00

Газозварювальні роботи опалення 500,00

Швейна машинка 5000,00



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


