


Мета діяльності ліцею:
забезпечення всебічного розвитку, виховання і 

соціалізація особистості, яка здатна до життя в 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж 

життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, відповідальності, трудової діяльності 

та громадської активності, громадянської позиції.

Місія ліцею:
створення середовища для навчання, виховання та 

формування цілісної особистості на засадах 

морально-етичних цінностей та людських якостей



Головним завданнями ліцею є: 
виховання громадянина України;

формування особистості здобувача освіти, розвиток його 

здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державних стандартів початкової 

загальної освіти, базової середньої освіти та профільної 

середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої 

освіти і трудової діяльності;

виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції 

України, державних символів України, прав i свобод людини 

i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків 

людини i громадянина;



реалізація права здобувачів освіти на вільне

формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до

народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних

мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей

українського народу та інших народів і націй;

 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та

здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності,

формування гігієнічних навичок і засад здорового способу

життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного

здоров'я здобувачів освіти.



Стан мережі

У ліцеї навчалося 732 учні, з них: 

405 учнів – у 1-4 класах;

295 учнів – у 5-9 класах;

32 учні – у 10-11 клас.

Середня наповнюваність класів – 27 учнів

Проектна потужність закладу – 360 учнів. 
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Матеріально-технічна база ліцею:
класних приміщень - 23:

o 7 кабінетів

o 3 обладнані мультимедійними комплексами

o 4 мають інтерактивне обладнання НУШ

3 переносні проєктори;

5 ноутбуків;

наявний кабінет інформатики, обладнаний

9 комп’ютерами, з доступом до мережі Інтернет

спортивна зала

їдальня



Аналіз якісного складу  педагогічних працівників
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Дистанційне навчання

Вчителі використовували різні методи та технології, щоб 

навчання було ефективним та цікавим. Найбільш 

поширеними є: Viber; Facebook; Google Classroom; Zoom; 

Skype; YouTube; «На Урок»; LearningApps.org



Телеуроки на каналі «Вежа»



В період карантину вчителі 

ліцею активно займаються 

самоосвітою



Онлайн педради через Zoom



Досягнення учителів

Яремків Ольга Василівна
учитель математики

зайняте I місце у першому (зональному) 

турі та участь у II турі Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» 

у номінації «Математика»

Стрембіцька Мар’яна Василівна
учитель трудового навчання

зайняте II місце у першому турі 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» у номінації «Трудове 

навчання»



III місце у загальноміському конкурсі 

літературних творів  «На кремені 

душі», присвяченому 150-літтю від 

дня народження В. Стефаника 

Каспрук С.І.

вчитель української мови та 

літератури

Досягнення учнів

Юрків Вікторія

учениця 11 класу

Підготувала:



I місце у міському етапі Всеукраїнської 

краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії і 

боротьби» 

Генза- Коретчук О.М. 

вчитель історії 

Рогів Яна

учениця 11 класу

Тимків О.І.

вчитель історії

Підготували:

Сай Станіслав

учень 11 класу



Борис Анастасія 

учениця 9-А класу

I місце у міськомі етапі обласної 

історико-краєзнавчої акції «Історія 

освіти Івано-Франківщини» 

Підготували:

Гутько Христина 

учениця 9-Б класу

Каспрук Олександр 

учень 10 класу

Миськів Максим 

учень 10 класу

Генза- Коретчук О.М. 

вчитель історії 

Тимків О.І.

вчитель історії



Івасюта Юлія 

учениця 11 класу

I місце у міському етапі та 

II місце у обласному етапі 

історико-краєзнавчої акції 

«Герої не вмирають»

Генза- Коретчук О.М. 

вчитель історії Каспрук Олександр 

учень 10 класу

Миськів Максим 

учень 10 класу

Підготувала:Гутько Христина 

учениця 9-Б класу



Кравчук М.П. 

вчитель християнської етики

Довга Анна 

учениця 6-Б класу

III місце у II (міському) етапі учнівської 

олімпіади «Як ти знаєш Біблію»

Підготувала:



Результати ЗНО

Юрків Вікторія

Укр. мова і літ. – 196,5 балів

Історія – 195 балів

Біологія – 186 балів

Сай Станіслав

Історія – 196 балів

Географія – 189 балів 

Укр. мова і літ. – 181 бал

Яцків Ірина

Біологія –195 балів

Укр. мова і літ. – 189 балів

Математика  – 170 балів



III місце у загальноміській онлайн 

виставці-конкурсі з образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва 

«Стрітенська мозаїка - 2021»

Влашин М.В. 

вчитель образотворчого 

мистецтва

Гошовська Анна-Марія

учениця 3-А класу

Підготувала:

Панчук Кіра

учениця 3-В класу
Данилишин Тарас

учень 3-Б класу



Стріпачук Софія 

учениця 7-А класу

I місце у міському етапі конкурсі малюнків «Намалюй 

свою «МРІЮ»

Іванчук С.М.

вчитель образотворчого мистецтва

Підготувала:

ІІ місцеу міському конкурсі з образотворчого мистецтва

Оліяр Соломія 

учениця 6-В класу

ІІІ місцеу міському конкурсі з 

образотворчого мистецтва



колядницький гурт «Надія» 

Галуга А.П. 

вчитель музичного мистецтва

III місце у I етапі конкурсу 

фольклорно-етнографічних колективів 

Підготувала:

II місце у конкурсі гаївок 

«Котилася писаночка, співалася гаївочка»

гурт «Оберіг»

III місце у Різдвяному родинному 

фестивалі «Мереживо колядок»

родина Яцківих

II місце у фестивалі конкурсі 

національно-патріотичної пісні 

«Героїв Україна пам’ятає»

Гураль Діана 

учениця 4-Б класу



Національно-патріотичне виховання







Благодійність, милосердя



Волонтерство



Духовне виховання



Спортивне виховання



Екологічне виховання



Співпраця з батьками



Фотоконкурс «Родинна світлина»

фотоконкурсу "Родинна світлина".
фотоконкурсу "Родинна світлина".

фотоконкурсу "Родинна світлина".



Превентивна діяльність.

Робота соціально-психологічної служби





Безпека життєдіяльності та здоров’я 

учнів!



Робота бібліотеки



№ Соціальний статус Всього

учнів

З них:

учні

1-4 кл.

З них:

учні

5-9 кл.

З них:

учні

10-11 кл.

1 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування (сніданок - 20,00

грн., обід – 25,00 грн.)
3 - 3 -

2 діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

(сніданок- 20,00 грн.)

16 11 5 -

3 діти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(сніданок - 20,00 грн., обід – 25,00 грн.)

8 3 5 -

4 діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції,

учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових

обов’язків у зоні проведення АТО (сніданок - 20,00 грн., обід – 25,00

грн.)

27 12 14 1

5 діти, з багатодітних сімей (сніданок – 20,00 грн.) 51 25 24 2

6 інклюзія (сніданок – 20,00 грн., обід – 25,00 грн.)
3 2 1 -

7 діти з інвалідністю (сніданок – 20,00 грн., обід – 25,00 грн.) 7 2 5 -

8 ВПО (сніданок – 20,00 грн., обід – 25,00 грн.) 1 1 - -

Харчуються  безкоштовно

Забезпечення учнів ліцею гарячим

харчуванням



Зміцнення матеріальної бази



Участь у проєктах

Великий проєкт «Ремонт 

їдальні Крихівецького

ліцею»

Проєкт «Поточний ремонт 

холового приміщення (коридору) 

Крихівецького ліцею»



Перелік робіт Сума 

Кошти сільської 

ради
Облаштування роздягалень

спортивної зали

20 000 грн

Депутатські 

кошти
Придбання комп'ютерної 

техніки

36 000 грн

Батьківські 

кошти

Художнє оформлення стіни 11300 грн

Ремонти класних кімнат 33 600 грн

Ремонт роздягалень 23 277 грн

Всього: 124177грн

Фінансово-господарська діяльність



Прозорість і відкритість ліцею



В 2021році педагогічний колектив свою роботу 

спрямовуває на:

 підвищення якості освітніх послуг у відповідності з освітніми 

стандартами

 розвиток досвіду партнерства, волонтерства, самоврядування

 підвищення ефективності всього освітнього процесу, насамперед 

уроку;

 впровадження компетентнісного підходу в освітній діяльності;

 ефективність виховної системи;

 організацію системи інклюзивної освіти;

 забезпечення інформатизації освітньої діяльності;

 активізацію ролі учнівського самоврядування;



Дякую за увагу! 


