Коротка історія школи

В 1848р. відкрита перша 1-класна школа-дяківка, яка підпорядковувалась Станіславівській
архієпархії КГКЦ . Навчалось 70 дітей, вчив один вчитель – Іван Краковецький , який викладав
арифметику, українську та польську мови, історію Польщі та релігію.
1930р. – навчається 230 дітей. Працює – 5 вчителів, школа – семирічна
Середню освіту мали 4 жителі села – діти священика і дідича, вищу – священик і лісничий.
З 1948р. – школа середня.
До 1955р. середня освіта була платною. Плата за навчання в старших класах становила 150 крб. на
рік
З 1957р. на базі школи працювала вечірня школа.
В 1969році – збудовано нове приміщення, розраховане на 520 учнів.
В 1990році збудовано спальний корпус
22 жовтня 2002р. було відкрито навчально-виховний
комплекс “Лисовицька середня загальноосвітня школа-ліцей І-ІІІст. при Львівській комерційній
академії”
Навчальним планом передбачено вивчення таких спецкурсів:
· Основи статистики
· Економіка підприємства
· Бухгалтерський облік
· Діловедення
· Основи підприємницької діяльності
За час існування школи директорами були :
Михайло Долинка ( 1915 – 1944р.)
Михайло Миськів (1944 – 1948р. )
Іван Бойко (1948 – 1955р.)
Надія Цюкевич (1955-1957)
Семен Бір ( 1957 – 1960)
Іван Ушак (1960- 1971р.)
Михайло Мудрий (1971- 1985р.)
З 1986року школою керує Євген Шимків, під керівництвом якого завершено будівництво
спального корпусу школи (зараз там навчаються учні початкових класів )
Починаючи від післявоєнних часів Лисовицьку школу закінчили більше 1500 учнів, більшість з
яких здобули вищу освіту. Серед них є доктор сількогосподарських наук, професор Микола
Ониськів; доктор економічних наук, професор, колишній голова, перший заступник голови
Львівської держадміністрації Мирон Янків; доктор богослов’я о. Роман Василів; кандидат хімічних
наук Йосип Кушина; кандидат економічних наук Мирон Мартинів; кандидат сільськогосподарських
наук, голова Стрийської районної ради Роман Козак та інші.
Школа сьогодні.
В даний час в школі навчається 288 учнів. Навчання здійснюється за кабінетною системою. Крім
того є два спортзали, бібліотека з читальним залом на 12 місць, два кабінети інформатики,
комбінована майстерня, їдальня на 60 місць, кабінет практичного психолога, кімната народознавства,
ігрова кімната для учнів початкових класів, медичний пункт.

Педагогічний колектив школи
Директор школи—Шимків Є.Д., стаж на даній посаді 37років
Заступник з НВР—Перейма С.М. , стаж роботи на даній посаді 20 років
Заступник з ВР—Мищак Я.Д., стаж роботи на даній посаді 34 роки
В школі працює 35 вчителів, з них :
31 вч.— мають повну вищу освіту
3 вч.— звання “Відмінник освіти України”
17 вч.— мають вищу кваліфікаційну категорію
8 вч. — мають звання “Старший учитель”
8 вч.— спеціалісти І кваліфікаційної категорії
5 вч.— спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії
Основою школи є насамперед учні, тому велика робота проводиться з обдарованими дітьми. Про
це свідчать результати районних та обласних предметних олімпіад, зокрема в цьому році отримали
призові місця на районних олімпіадах з:
економіки - Ковальчук І. (10 клас) – І місце
української мови - Біловус Ольга (10кл.) - ІІ місце
математики, фізики, біології – Левицький В. (11 клас ) – І місце
трудового навчання – Щупак Р.( 9 кл.), Михаліцький Т. (10кл.) – І –місце
астрономії – Левкович О.(11кл.) - І місце
Калин Ю.(11кл.) - ІІ місце в конкурсі з української мови імені П. Яцика
Захист Вітчизни - Михаліцький Т. (10 кл.), Ходовицький О.(11кл.) – І місце в обласних змаганнях
Михаліцький Т. (10кл.) – ІІ місце з трудового навчання в області
Левицький В.(11кл.), Левкович О.(11кл.), Бігун Ю.(7кл.) – І місце в районних змаганнях з шахів
В школі працюють гуртки : «Феміда», «Туристсько-краєзнавчий,» «Диво-слово», «Умілі руки»,
«Англійської мови», «Юний математик», «Влучний стрілець» та клуби : «За здоровий спосіб життя»,
«Спортивний», «Закон і ми» , «Клуб вихідного дня». На базі школи працюють спортивні секції з
футболу, тенісу, шахів та ін. районної спортивної школи.
Працюючи над вивченням історії рідного краю, учнями школи під керівництвом вчителів зібрано
і опрацьовано багато цікавого матеріалу, на основі якого:
Оформлено описи екскурсій:
· Лисовичі - Гошів
· Лисовичі—Манявський Скит
· Лисовичі—Ворохта
Зроблено книжечки:
· Історія села Лисовичі
· Історія школи
· Фотоальбом історичних та господарських об’єктів села
· Лисовичі—Ворохта (опис екскурсії)
· Лисовичі—Гошів (опис екскурсії)
· Лисовичі—Манявський Скит (опис екскурсії)
Оформлено папки:
· Історико-етнографічні регіони України: Бойківщина, Лемківщина, Гуцульщина
· Львівщина
· Стрийщина
· Рослинний світ Карпат
· Тваринний світ Карпат
· Поверхневі води нашого краю
Створено презентації:
· Історія с. Лисовичі
· Історія школи

· Природно-ресурсний потенціал і господарство с. Лисовичі
Розроблено добірку диктантів на основі краєзнавчих матеріалів
Працює клуб “Мандрівник,” який проводить такі екскурсії:
· Святий Ян
· Столітній дуб та могили січових стрільців
· Музей Савицького
· Історичні пам'ятки с. Лисовичі
Педколектив школи працює над тим, щоб допомогти кожній дитині визначитися не лише ким
бути, а що найголовніше, як жити, як обрати свій спосіб життя, як зробити цей спосіб життя
корисним для себе, для своєї родини, для своєї держави.

