Стрілківська загальноосвітня середня школа Ι-ΙΙΙ ступенів
Уміє вчити той,
хто вчить цікаво.
А. Ейнштейн

Вперше про освіту села Стрілків згадується у документах Крайової
ради, котра була уповноважена Австрійським урядом займатися
шкільництвом,ще в другій половині ХΙХ століття. Силами сільської
громади було збудоване приміщення хати-читальні у 1894 році. У
1902 році було збудовано цегляний будинок 3-х класної церковноприходської школи, який перебував в експлуатації до 2005 року.
Першим вчителем і директором був поляк Йожеф Йорман, крім
нього було ще троє вчителів, а також священик. 1908 року школа
стала чотирирічною початковою школою. 1957 року розпочалося
будівництво 8-мирічної школи, яке закінчилось в 1960 році.
Протягом 1971 -74-их років господарським способом добудовано
спортивний зал та майстерню.
До 1991 року школа опалювалась вугіллям, а з 1991 року була
проведена газифікація. У 2001 році за сприянням нашого земляка
депутата Верховної Ради України М. В. Гладія було здійснено
добудову семи класних приміщень. Було також збудовано сучасний
футбольний міні -стадіон.
За роки існування школи її директорами працювали: Сунак Д. В.,
Стеценко Г. К., Мельник Д. В., Зарічний Я. О.

Ветераном педагогічної праці є Заслужений вчитель України,
вчитель-методист Левицька Аделія Юріївна, стаж роботи якої
складає 49 років.
З 1990 року педагогічний колектив очолює Зарічний Я. О., заступник
директора по навчально-виховній роботі Височанська Л. М.
Сьогодення: здобутки і плани.
У школі навчається 130 учнів. Працює 32 працівники, у т. ч. –
педагогічних – 25, адміністративного персоналу – 3 чол. На даний
час у школі обладнано 8 навчальних кабінетів, є 4 класних кімнати
для учнів 1 -4 класів.
У 2008 році обладнано клас для садкової групи. У школі
обладнаний кабінет інформатики, спортивний зал, бібліотека,
їдальня, створений куток духовності.
Наставниками учнів є 25 педагогічних працівників. З них - 1
Заслужений вчитель України, вчитель-методист, 3 – Старші вчителі,
11 - вчителів вищої категорії, 5 спеціалістів Ι категорії, 2 – ΙΙ
категорії, 3 – молоді спеціалісти.
Вчитель української мови і літератури Романчук М. О. була
переможцем районного конкурсу «Вчитель року». Вчитель
початкових класів
Черевата М. Б. брала участь у районному конкурсі «Початкова
школа ХХΙ століття», співавтор книги «Нескорені».
Вчитель початкових класів Новак О. Б. друкувалась у фаховому
журналі «Початкова школа».
Левицька А. Ю. є членом колегії від освіти Стрийської РДА, член
атестаційної комісії ΙΙ рівня при відділі освіти РДА.
Досягнення учнів школи
Дайоглу Роксолана, учениця 10 класу, у 2010-2011 н.р. була
переможцем ΙΙΙ туру Всеукраїнської олімпіади з української та
німецької мови; 2011-2012 н.р. – переможцем 10 Всеукраїнської
мови ім. П. Яцика.
Романчук Юлія, учениця 10 класу, у 2011-2012 н.р. – переможець
обласного конкурсу «Обніміться ж, брати мої».
Пиндзин Ольга, учениця 11 класу, стала переможцем ΙΙ туру
Всеукраїнської олімпіади з німецької мови.

Для організації позакласної роботи, розвитку творчих здібностей
учнів у школі організовано гуртки художньої самодіяльності,
драматичний, літературний та інші.
Традиційними в школі стали предметні тижні, українські вечорниці,
Шевченківські свята, новорічно-різдвяні свята, ранки у молодших
класах, відзначення важливих історичних подій та різні конкурси.
Гордість школи
Гладій М. В. – депутат Верховної Ради двох скликань, віце-премєр
міністр АПК.
Богаєць М. Й. – директор будівельної організації «Леополіс Ампір»
у Львові.
Ципук А. П. – головний лікар Новороздільської міської лікарні
Шкляр М. П. – завідувач райво у Хмельницькій області
Серед випускників школи є багато відомих вчителів, лікарів,
інженерів, економістів. Більшість випускників є студентами вищих
навчальних закладів.
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