Лисятицька СЗОШ І-ІІІ ступенів

Педагогічний колектив та гості святкування 70-річчя школи. 2007р.

На святковій лінійці

З історії школи
«Велику роль в пробудженні національної свідомості простого селянина і прокладанні стежини до знань відіграв у
с.Лисятичі отець А.Пеленський, який, повторюючи слова І.Франка, що наука і школа є найціннішим скарбом нації, в 30-их
роках XX ст. зорганізував активних і свідомих жителів нашого села на будівництво школи (до цього часу діти навчалися в
приміщенні церковного проборства та в сільських хатах)».
( Зі спогадів жителя села Лисятичі Карпина Миколи)
Старожили пригадують імена перших учителів: М.Замневича, І.Романіва, Є.Базюка, І.Дриганича, М.Левицьку, Воробця. А
покоління 50-их – 90-их років пам’ятають директорів школи Гуляка Михайла Васильовича, Бігуна Василя Івановича,
Беднарчик Тетяну Митрофанівну, Саладу Дмитра Лук’яновича.

Сьогодення навчального закладу
Лисятицька СЗОШ І-ІІІ ст. – одна з перших заснованих на Стрийщині. Сьогодні очолює її педагог з багаторічним стажем
роботи Татарин М.І. У цьому році в ній навчається 213 учнів і працює 36 учителів. Серед них - учитель-методист початкових
класів Татарин Л.М., 18 учителів вищої категорії, в тому числі 4 зі званням «старший вчитель» (Дурда І.Я., Татарин М.І., Чабан
С.В., Стасів Н.С.).
У 2011-2012 навчальному році школа перейшла до організації виховання на основі шкільної виховної програми, яка
має на меті формування високоосвіченої, гармонійно розвиненої, соціально активної національно свідомої особистості
об’єднаними зусиллями школи, сім’ї, позашкільних закладів.
Задля вирішення такого завдання
поряд з навчальними заняттями учні мають змогу займатися у 6 гуртках, 6
факультативах. Та й робота дирекції школи (Зубрицька З.П. – заступник директора з навчально – виховної роботи, Павлів
М.М. – заступник з виховної роботи), всього педагогічного колективу, практичного психолога Зубальської О.М., педагога –
організатора Вдовичак І.П. спрямована на розвиток творчих здібностей, інтелектуальних можливостей наших учнів, на
виховання в них потреби і необхідності ведення здорового способу життя, на залучення їх до духовних та національних
цінностей нашого народу.
Учні нашої школи – хороші артисти, талановиті вокальні виконавці, здібні декламатори. В цьому пересвідчуємося, коли
чуємо їхні прізвища серед численних переможців заходів, що проводяться відділом освіти, Будинком юнацької та дитячої
творчості.
Велику роботу проводить вчительський колектив щодо правового виховання школярів з метою надання їм правових та
правоосвітніх компетенцій.
Наші досягнення
Учні прославляють свій начальний заклад вагомими здобутками у різноманітних конкурсах, олімпіадах, творчих та
інтелектуальних турнірах. Протягом кількох років школа входить у п’ятірку кращих шкіл району за результативністю участі у
предметних олімпіадах. А добрими наставниками своїх вихованців, які наполегливо працюють з талановитими і
обдарованими школярами, є учитель фізики Чабан С.В., історії та правознавства Медвідь С.В., географії Стасів Н.С.,
математики Стеблій О.О., української мови та літератури Дурда І.Я., християнської етики Вдовичак І.П. Налагоджена
тісна співпраця школи з Лисятицькою дитячою школою мистецтв.

