
Загальношкільні спортивні та 
військово-патріотичні  заходи

День спортовця
(Лаговська О.І., Курівчак Г.Я., Матвіїв Є.М.) 



Козацькі забави 



«Старти надій»

Переможці районного і обласного етапів 



Всеукраїнський спортивно-масовий захід 

серед школярів «Cool Games 2018» 

(ІІ місце)



Переможці міських змагань зі 

стрільби, присвячених Дню ЗСУ



Міська спартакіада, 

присвячена Дню захисника 

України 



Вихованці гуртків Сокіл «Джура» Сокальського ліцею№1 

на УРОЧИСТИХ ЗАХОДАХ З НАГОДИ ДНЯ ЗАХИСНИКА 

УКРАЇНИ у ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОМУ КІНОЛОГІЧНОМУ 

ЦЕНТРІ



Вихованці гуртка Сокіл «Джура» -

учасники обласної  теренової гри 

«Легенда УПА» ім. Олекси Гасина



26 жовтня у Сокальському ліцею №1 друг 

"Галичанин" разом з ГО "Правий сектор провів 

"Уроки мужності" для юнаків 10 кл.



Змагання з баскетболу

(ІІ місце)



Пріоритетні напрямки
* Музейна справа
* Євроінтеграція
* Журналістика 



За результатами 2017-2018н.р. 

команда  екскурсоводів 

отримала почесне звання -

«Колектив року -2018» 



У музеї проводяться конкурси і тематичні  заходи

Переможці конкурсу 

патріотичної поезії 

до Дня захисника Вітчизни

21.02.- Міжнародний день рідної мови!

У музеї "Літературна Сокальщина" 

проводилися тематичні уроки 

"УКВІТЧАЙМО РІДНУ МОВУ"



205 річниці з дня народження Т.Г. Шевченка присвячується…

Уже цвітіння настає пора.

Уже весна на кобзі сонця

грає…

Ми, українці, славим і вітаєм

Свого співця – Шевченка –

Кобзаря.



Твої думки, діла і заповіти,-

Як вічне світло, як весняні квіти!!!

Цвітуть, живуть і будуть вічно жити

Твої думки, твої безсмертні діти.



Вшановуєм пам’ять жертв 

Голодомору…



Творча зустріч з талановитим 

земляком, 

українським поетом-піснярем, 

членом національної спілки 

письменників України –

Іваном Гентошем

Співпраця з Сокальською центральною районною бібліотекою

Поетичне слово прозвучало ... 

Не залишило нікого байдужого 

до прослуханої поезії!



«Його пісня поміж нас» - стверджували учасники літературно-музичного 

вечора, приуроченого 70 річниці від дня народження великого поета та 

композитора  Володимира Івасюка



Співпраця з музеєм  "Людина. Земля. Всесвіт" 

Презентація нової авторської 

композиції на дереві митця 

Анатолія Покотюка 

«ЄВАНГЕЛІЄ  ВІД  ТАРАСА»



У музеї 

"Літературна Сокальщина"  

проводяться святкові 

зустрічі з митцями 

Сокальщини, 

присвячені Дню поезії і 

письменника!



Презентація книг  

Засідання літературно-мистецького 

об’єднання «Колос»



Історико-краєзнавчий 

гурток 
Завідувач – Луцик Н.К.

Староста- Кіх Ю.Р.



І місце в історико-краєзнавчому конкурсі 

“Стежками Сокальщини”.

Команда нагороджена екскурсійною 

поїздкою в Карпати  



Учасники-

учні 8-А класу:

•Сольвар Анастасія

•Перетятко Йосип

•Очабрук Лілія

•Бик Ірина



2 місце в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів “Край, в 

якому я живу”.

Учасники команди:

•Гоба Каріна -11 Б 

•Гергусь Аліна -11 Б

• Чаплик Галина -11 А

• Краснянська Оля-10 А

• Бойко Олександр – 10 А 



Комунальний 
заклад Львівської 

обласної ради 
нагородив 
учасників 

екскурсією в 
музей – будинок 
М.Грушевського



Музей історії гімназії

Вчитель - Луцик Н.К.

• Екскурсії для учнів 1-х, 2-х, 5-х класів, для 

гостей зі Львова та випускників гімназії; 

• Науково-дослідницькі роботи; 

• Проект «Схід і Захід разом» (поточний 

ремонт кабінету історії);

• Співпраця з родиною Олега Романіва



Журналістика 
і  громадянська освіта

Координатор – Тимчишин Г.С., 

Факультативний курс – Гущик М.П.  

• Новини на сайті гімназії (Пагутяк І.М.)

• Сторінка в мережі ФБ «Гімназія і Я» 

(загальнодоступна група) 

• Школа суддів (Гущик М.П.) 

• Створення відеороликів;

• Інтерв’ю. 



Євроклуб «step up»

Керівник : Ожга Ю.І.



«Агенти Змін. Учні.
• Микитишин Я.- 8б ( виготовлення 

вказівників та таблиць з інформацією про 

історичні пам‘ятки )



Агенти Змін. Учні.
• Коляда Степан 8б 

( створення муралу на одній зі стін будівлі в м. 

Сокалі)



Участь у міжнародній олімпіаді 
• учні 8б



Подорож до навчальних закладів Польщі



- Проведення 

відкритих засідань

- Шкільне 

євробачення

-театральне 

мистецтво

-співпраця з 

школами Європи

(написання 

спільних проектів)



Соціальний захист дітей із 

пільгових категорій – 2018-19н.р.
• Діти-сироти та діти,  позбавлені 

батьківського піклування – 4  
• Діти з малозабезпечених сімей –22 (станом 

на 14.05.2019р.) 
• Діти з особливими потребами – 9 
• Діти учасників АТО - 16 
• Діти з багатодітних сімей –95  
• Діти–півсироти –16
• Діти, які перебувають на диспансерному 

обліку – 48 
• Для дітей-сиріт (4), дітей із  із малозабезпечених сімей              

• (протягом року - понад 35)  та дітей   учасників АТО (16    

• дітей)    організовано   безкоштовне гаряче   харчування. 

• Премії Ярослава Ганіткевича для 2 учнів-півсиріт у 2018р.  


