Звіт директора Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка
за 2021/2022 н.р.
Звіт сформовано відповідно до Стратегії розвитку Класичної гімназії при ЛНУ
імені Івана Франка, робота над якою тривала впродовж року і яка схвалена
педрадою 08.06.2022 (протокол №11).
Напрям 1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
1. Забезпечено комп'ютерною технікою навчальні кабінети та вчителів
- 22 ноутбуки для вчителів,
- 1 мультиборд, 55’’,
- графічні планшети (5 штук за бюджетні кошти + 6 штук за залучені кошти),
- нові роутери для кращого покриття мережею Інтернет приміщення гімназії
2. Для організації освітніх зон на відкритому просторі придбано 50
пластикових крісел.
3. Організовано та облаштовано відпочинкову зону на другому поверсі.

4. Проведено моніторинг якості харчування, розроблено сезонні перспективні
меню за стандартами НАССР, зараз працюємо над оновленням дизайну
їдальні та буфету.

5. Для створення безпечних умов перебування учнів у закладі освіти оновлено
інструктажі з техніки безпеки, проведено навчання і тестування для
вчителів.
6. Встановлено ворота (на в'їзді на територію гімназії) для запобігання
несанкціонованого доступу сторонніх осіб на територію гімназії.

7. Поштукатурено приміщення в новому корпусі гімназії.

8. У рамках протидії булінгу проведено семінар для педагогічних працівників
«Булінг у школі. Ознаки. Опрацювання. Діагностика», на який запрошено
психолога-практика п. Н. Липку.
9. Планується робота з підготовки приміщення гімназії до нового навчального
року, зокрема облаштування укриття, яке відповідає вимогам безпеки.

Напрям 2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
1. Учителі опрацювали методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів і адаптували їх відповідно до особливостей
навчального процесу в гімназії.
2. У жовтні 2021 року команда вчителів гімназії пройшла навчання щодо
особливостей впровадження Державного стандарту базової середньої
освіти, у червні 2022 учителі ознайомлені із засадами формувального
оцінювання.
3. Удосконалено
електронний
журнал:
впроваджено
можливість
відслідковування батьками рейтингу успішності їх дитини в класі з кожного
предмета (анонімно).
4. Двічі на рік проводиться моніторинг результатів навчання учнів, за
підсумками семестрів здійснено аналіз інформації, обговорено її на педраді,
прийняті відповідні рішення.

5. Оновлено Правила внутрішнього розпорядку в частині заохочення та
стимулювання учнів.
6. За результатами проведення самооцінювання у квітні 2022 року,
проведеного за допомогою системи EvaluEd, за 2021-2022 навчальний рік
напрацьовано заходи щодо впровадження компетентнісного підходу.
7. За підсумками 2021-2022 н. р. у гімназії навчалося 478 учнів:
- 75 з них відраховано з числа гімназистів у зв'язку зі здобуттям повної
загальної середньої освіти (учні одинадцятих класів);
- 79 є відмінниками за підсумками року;

- 47 учнів з числа відмінників гімназії отримають стипендії за відмінні
результати у навчанні за підсумками і першого, і другого семестрів;
- 9 учнів дев'ятих класів отримали свідоцтва про здобуття базової
середньої освіти з відзнакою;
- 7 учнів одинадцятих класів одержали свідоцтва про здобуття повної
загальної середньої освіти та за високі досягнення у навчанні
нагороджені золотою медаллю;
- 2 учнів одинадцятих класів одержали свідоцтва про здобуття повної
загальної середньої освіти та за досягнення у навчанні нагороджені
срібною медаллю.

Напрям 3. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. При розробленні освітньої програми на 2021-2022 н. р. збільшено години
для вивчення математики (додано 1 годину в тиждень для кожного класу).
З метою покращити формування математичної компетенції, максимально
збільшено кількість годин (до 6) у 5 класі НУШ.
2. Започатковано різноформатні освітні заходи з природничих наук, зокрема
зараз працює «Літня школа хімії», учителі залучають гімназистів до участі
у проєктах: BioClab, LvivOpenLab тощо (детальніше у Напрямі 5).

3. Більшість вчителів гімназії є досвідченими користувачами ІКТ та
використовують різні освітні застосунки: Zoom,
Meet, Kahoot,
Learningapps, Padlet, Mentimeter тощо. З початку навчального року гімназія
перейшла на освітню платформу G Suite, учителі англійської мови

4.

5.
6.

7.

працюють на платформах Pearson і Express Publishing. Також педагоги
створюють матеріали на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта» тощо.
На основі спостереження за навчальними заняттями ми зробили висновок,
що більшою мірою суспільні цінності формуються під час позаурочної
діяльності
(проєкти, заходи, флешмоби), проте учителям потрібно
враховувати способи формування суспільних цінностей при підборі змісту
та виду завдань.
Цього навчального року в гімназії навчалося троє учнів-екстернів, які
працювали за індивідуальними освітніми траєкторіями.
У гімназії діє 5 методичних комісій: учителів-словесників, учителів
іноземних мов, учителів природничих наук, учителів предметів суспільного
циклу, учителів естетично-оздоровчого циклу.
У гімназії створено умови для навчання вчителів. Педагоги обмінювалися
досвідом, проводили майстер-класи, серед них:
● Використання Google Meet в освітній діяльності (Заверуха Н.В.);

● Навчання з охорони праці (Мізюнов О.М.);

● Навчання протидії булінгу (Липка Н.);

● Навчання щодо апробації системи самооцінювання EvaluEd;

● Методична порадня «Працюємо з ЕЖ та електронними засобами
віддаленого навчання. Зміни та новації» (Залужний А.П., на постійній
основі);
● Психологічна стійкість та кризова адаптація для освітян Львова.

8. У 2021-2022 навчальному році атестовано 10 педагогічних працівників
(Вуєк Г.І. – з двох посад): 3 підтвердили вищу кваліфікаційну категорію і
звання «учитель-методист» (Бадзо М.І., Залужний А.П., Касянчук Н.О.), 1
педагог підтвердив вищу кваліфікаційну категорію і йому присвоєно
педагогічне звання «учитель-методист» (Лещак Т.В.), 1 – підтвердив вищу
кваліфікаційну категорію і педзвання «старший учитель» (Середницька
І.Я.), 2 – підтвердили вищу кваліфікаційну категорію і їм присвоєно
педагогічне звання «старший учитель» (Гупало О.М., Вуєк Г.І. (вчитель
захисту України), 1 – підтвердив вищу кваліфікаційну категорію (Вуєк Г.І.
– вихователь ГПД), 1 – присвоєно вищу кваліфікаційну категорію
(Поливода О.Є.), 2 – присвоєно другу кваліфікаційну категорію (Дунаєва

Н.А., Ружевська М.Ф.). Також чергову атестацію пройшла завідувач
бібліотеки Шпірук С.М. – на відповідність займаній посаді.
9. Курська Оксана Іванівна, учитель англійської мови, стала переможцем
міської програми «Успішний педагог -2021».
Напрям 4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ
1. Стратегія розвитку закладу розроблена на 2022-2025 роки, схвалена на
засіданні педагогічної ради (протокол від 08.06.2022 №11), оприлюднена
на сайті гімназії, проте ще не затверджена засновником. Стратегія
відповідає особливостям та умовам діяльності гімназії, визначає місію та
цінності, враховує напрями освітньої діяльності. Розроблена стратегія після
проведення ЅWОТ-аналізу, напрацювань робочих груп, до складу яких
входили представники педагогічного колективу, батьків, учнівського
самоврядування, які керувалися інформацією про сильні та слабкі сторони
ЗО. Робочі групи почали працювати над стратегією ще навесні 2021 року,
тому деякі завдання, що ставились перед адміністрацією, вже виконані
(наприклад, створено відпочинкову зону для учнів на 2 поверсі, збільшено
кількість годин математики у кожному класі, запроваджено різноформатні
освітні заходи з природничих наук, зокрема «Літня школа з хімії»).
2. У ЗО розроблено та оприлюднено на сайті проєкт Положення про
внутрішню систему забезпечення якості освіти. Положення визначає
стратегію (політики) й процедури забезпечення якості освіти, за своїм
змістом є функціональним і дозволяє провести процедуру самооцінювання.
3. У гімназії створено комфортний психологічний клімат та атмосферу довіри.
4. Діє інформаційний простір, який забезпечує відкритість та прозорість
діяльності. Інформація про освітню діяльність закладу, передбачена ст. 30
Закону України «Про освіту», розміщена на сайті ЗО. Також повна
актуальна інформація про освітню діяльність та життя ЗО, окрім сайту
закладу, розміщується на сторінках соціальної мережі Facebook, Telegram,
YouTube, у Viber, учнівське самоврядування веде сторінку в Instagram,
Telegram.
5. Гімназія повною мірою забезпечена кваліфікованими педагогічними
працівниками.
У закладі працює 46 педагогів, з них:
- 32 вчителі вищої кваліфікаційної категорії. Серед них 10 мають
звання «старший учитель», 16 – звання «учитель-методист»;
- 3 вчителі – спеціалісти І категорії;
- 5 вчителів – спеціалісти ІІ категорії;

- 5 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;
- 2 вчителі – кандидати наук;
- 9 вчителів – переможці конкурсу «Успішний вчитель». Один вчитель
– двічі переможець цього конкурсу.
- 7 педагогів мають відзнаки Міністерства освіти та науки України, з
них двоє є «Відмінниками освіти України» та нагороджені нагрудним
знаком Міністерства освіти та науки України «Василь
Сухомлинський».
Вакансій немає.
6. Схвалено Положення про заохочення педагогічних працівників.
7. Керівництво гімназії відкрите до діалогу з учасниками освітнього процесу
та ефективно співпрацює з ними.
8. Гімназія співпрацює з місцевою громадою, засновниками (ЛНУ ім. І.
Франка, ЛМР), іншими закладами та організаціями громадянського
суспільства (проєкти з ЦПРПП м. Львова, УКУ, ІНП, музеями міста).
9. За рік відбулося 12 засідань педагогічної ради як колегіального органу.
10. Цього року відбулись перевибори учнівського парламенту та обрання
нового спікера і його команди.
11. З 2019 року гімназія використовує електронний журнал SmartSchool. Ми
першими в Україні почали працювати з ЕЖ без паралельного ведення
паперового. У червні 2022 року проведено опитування батьківської громади
щодо використання ЕЖ. Відповідно до опитування, батьки висловили
підтримку у продовженні використання платформи SmartSchool.

12. Восени 2021 року розроблено і схвалено Правила внутрішнього розпорядку
Класичної гімназії, також розпочато роботу над оновленням вимоги до
зовнішнього вигляду гімназистів.
13. Розроблено та схвалено Положення про академічну доброчесність,
визначено особу, уповноважену з питань протидії корупції.

Напрям 5. ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Історичний клуб гімназії (10-А клас) Кладова І.П.
Тематичні відео до Дня Козацтва, Дня Збройних Сил України
(https://www.cg-lviv.org/news/30_ZSU/#gsc.tab=0), Дня Соборності
(https://youtu.be/e0Atn75Qr9o), Дня Героїв в Україні
(https://www.cg-lviv.org/news/den_geroiv_UA_2022/#gsc.tab=0,
https://studio.youtube.com/video/HQRKwRKTsqo/edit)
● Проєкт «Подяка Британії за допомогу Україні» – широкий проєкт за участі
Історичного Клубу, діток ВПО, з написанням листівок для добродіїв з Британії
та відео – подяки від них. Проєкт відкритий, бо британські волонтери виявили
бажання зустрічі з організаторами цієї чудової акції. Очікуємо їх у Львові,
https://www.cg-lviv.org/news/lystivky/#gsc.tab=0
●

Проєкти
Розробка Стратегії розвитку гімназії (Залужний А.П., модератор).
● Започаткування
телеграм каналу Гімназії (Залужний А.П., модератор),
https://t.me/classicalgymnasium
● Покращення роботи їдальні гімназії (гімназійна громада),
https://www.cg-lviv.org/news/anketa_harchuvannia/#gsc.tab=0
● Впровадження в освітній процес гімназії платформи G Suite for Education
(Заверуха Н.В.)
● Вибори лідерів учнівського самоврядування (жовтень 2021 р.),
https://www.cglviv.org/news/vybory_spikera_3
● Учні 11-В класу, Катерина Заремба, Олег Леончук та Андрій Керницький, брали
участь в американському конкурсі, організованому університетом Creighton
university (Omaha, Nebraska, USA) і вибороли перше місце серед 95 команд із
цілого світу. https://www.cg-lviv.org/news/kit_2021/#gsc.tab=0
● Проєкт «Зустрічі з видатними людьми Львова» (6-А, Шоханов С.О.)
○ Петро Радковець, https://www.cg-lviv.org/news/Radkovec/#gsc.tab=0
○ Андрій Тлумак, https://www.cg-lviv.org/news/Tlumak/#gsc.tab=0
● Участь в проєкті «Модель ООН в Україні» – місяць підготовки в зумі та
проведення гри офлайн в Гімназії, за участі представника Міської Ради (учні 9,
10, 11 класів, Гупало О.М.), https://www.cg-lviv.org/news/un_2021/#gsc.tab=0
● Успішний педагог 2021 – Курська О.І.,
https://www.cg-lviv.org/news/uspichnyi_2021/#gsc.tab=
● Участь у проєкті НМЦО м. Львова «Єдиний освітньо-культурний простір». У
рамках проєкту «Єдиний освітньо-культурний простір» відбулися музейні
уроки:
○ «Кольорова палітра І. Труша» (для учнів 8-их класів, музей І. Труша);
○ «Фізичні та хімічні явища» (для учнів 7-их класів, аптека-музей «Під
угорською короною»).
● Участь у проєкті НМЦО м. Львова «Невгамовні дослідники» (8-11 класи, Козак
І.І.)
○ частиною проєкту «Невгамовні дослідники» в Гімназії стали Дні Хімії під
гаслом «Пізнай хімію зблизька».
○ Урок хімії «Абетка корисних овочів та фруктів» (7-Б)
https://drive.google.com/drive/folders/1YupXlPhTm2PGs12vTSWXXDrU4qNU
Sinq?usp=sharing
○ Участь класу в оформленні Газет, плакатів до Днів Хімії (9-Б).
●

Участь у проєкті «Поруч» за програмою «Діти та війна: техніки зцілення» (6-Б,
Возняк Г.Р.)
● Участь в міському освітньому проєкті «BioClab» (Центр професійного розвитку
педагогічних працівників м. Львова). (9-10 класи, Шоханов С.О.),
https://www.cg-lviv.org/news/Bio_Clab/#gsc.tab=0,
https://www.cg-lviv.org/news/958-bioklab-2/#gsc.tab=0
● Дитячий будинок «Рідний дім»
(Золочівська міська рада, Золочівський район, батьки, учні, Вуєк Г.І.,
Возняк Г.Р.), https://www.cg-lviv.org/news/sasiv_2021/#gsc.tab=0
● Щорічний благодійний Різдвяний ярмарок (УС),
https://www.cg-lviv.org/news/jarmarok_2021/#gsc.tab=0
● Проєкт «Пам'ятні дати в історії України» (кафедра суспільно-гуманітарних
дисциплін), https://www.cg-lviv.org/studies/Daty_UA/#gsc.tab=0
● Проєкт «Гімназія під час війни. Сітки. ВПО. Допомога ЗСУ та жителям
територій на яких відбуваються бойові дії» (Гімназійна громада),
https://www.cg-lviv.org/news/sitky/#gsc.tab=0,
https://www.cg-lviv.org/news/sitky_2/#gsc.tab=0,
● Проєкт «Олімпійський день у гімназії» (вчителі фізкультури та англійської
мови), https://www.cg-lviv.org/news/olimp_day/#gsc.tab=0
● Проєкт «Літня школа хімії» (учні гімназії, Козак І.І.), https://www.cglviv.org/news/Lithim/#gsc.tab=0, https://www.cg-lviv.org/news/nitratu/#gsc.tab=0
●

Музейні та неформатні уроки
Музейний урок твір-опис за картиною (Музей Івана Труша) (6-Б, Саганська
О.Р.), https://www.cg-lviv.org/news/trush-i-6b/#gsc.tab=0
● Відеоконференція
«День Соборності України» у 10-А (Люкас І.П.),
https://www.cg-lviv.org/news/den_sobornosti_22/#gsc.tab=0
● «Кібербезпека
у дистанційному навчанні» (6-А, Шоханов С.О.),
https://www.cg-lviv.org/news/kiberbezpeka_6-a/#gsc.tab=0
● Hour of the Code або Година Коду, (10-і класи, Довбняк В.Й., Заверуха Н.В.),
https://www.cg-lviv.org/news/hour_of_code_2021/#gsc.tab=0
● Зум-конференцію з показом презентацій, зроблених дітьми українською та
англійською
мовами,
присвячену
Дню
Соборності
України!
(11-В, Курська О.І.), https://www.cg-lviv.org/news/den_sobornosti_11v/#gsc.tab=0
● Зум-конференції
«Моя
приватність»(5-і
класи,
Заверуха
Н.В.),
https://www.cg-lviv.org/news/den_bezpeka_net/#gsc.tab=0
● Урок
з комп'ютерної графіки на тему «Міжнародний день сім'ї»
(Довбняк В.Й.), https://www.cg-lviv.org/news/family_day/#gsc.tab=0
●

●

В здоровому тілі – здоровий дух!, (Коваль А. та Степаняк В.),
https://www.cg-lviv.org/news/sport_22/#gsc.tab=0

Майстер-класи
- «Еко сумки» в музеї І. Труша, (7-Б, Заверуха Н.В., Кладова І.П.),
https://www.cg-lviv.org/news/truch_7b/#gsc.tab=0
- З фінансової грамотності, 9-і класи (Гупало О.М.),
https://www.cg-lviv.org/news/majster_klass_9_i/#gsc.tab=0
- Різдвяний павук (5-А (Бадзо М.І.) та 8-В (Салиш Х.З.),
https://www.cg-lviv.org/news/rizdvjanyj_pavuk/#gsc.tab=0
- Майстер-класі із виготовлення новорічної іграшки (5-Б),
https://www.cg-lviv.org/news/jalynka_5b/#gsc.tab=0
- Майстер-класі із виготовлення новорічної іграшки (5-А, Курська О.І.),
https://www.cg-lviv.org/news/majster_klass_5_A/#gsc.tab=0
- Кулінарний урок (5-Б)
- Майстер-класі із виготовлення ляльки мотанки (8-Б)
- Майстер-клас з розпису писанок (учні та переселенці),
https://www.cg-lviv.org/news/pysanky_22/#gsc.tab=0.
- Майстер-класи «Лабораторія детектива» та Майстер-клас «Школа детективних
розслідувань» у Lviv Open Lab (8-А та 8-Б, Козак І.І.),
https://www.cg-lviv.org/news/rikhimii/#gsc.tab=0
Заходи
- Посвята в гімназисти (5-і класи, Бадзо М.І. та Гось О.В.),
https://www.cg-lviv.org/news/posviata_2021/#gsc.tab=0
- День Учителя 2021! (11-і класи),
https://www.cg-lviv.org/news/Den_vchytelia_2021/#gsc.tab=0
- Квест «Емоційний інтелект», (5-Б, Гось О.В.),
https://www.cg-lviv.org/news/5b_kvest/#gsc.tab=0
- Інтерактивний квест «Україна – це я» (6-А, Шоханов С.О., Гупало О.М.),
https://www.cg-lviv.org/news/kvest_2/#gsc.tab=0
- Флешмоб до Дня української писемності та мови (вчителі та учні гімназії),
https://www.cg-lviv.org/news/fleshmob_us/#gsc.tab=0
- Фотофлешмоб до Дня української писемності та мови (Боцко О.І.),
https://www.cg-lviv.org/news/fleshmob9-b/#gsc.tab=0

- Загальношкільний захід Вшанування пам'яті жертв Голодоморів. Лінійкареквієм «Голодомор в Україні: говоримо сьогодні, пам’ятаємо завжди» (УС),
https://www.cg-lviv.org/news/golodomor_2021/#gsc.tab=0
- Флешмоб-реквієм учнів 5-Б класу (Гось О.В.),
https://www.cg-lviv.org/news/golodomor_2021_5/#gsc.tab=0
- Річниця Референдуму (8-А, Овсянникова О.І.),
https://www.cg-lviv.org/news/30_1_12/#gsc.tab=0
- Лекція до Дня Пам'яті жертв Голодомору (за запрошенням у 8-В),
- Краєзнавча гра «Замок Лева», два етапи (Крисюк О.С.),
https://www.cg-lviv.org/news/zamo_leva_3_21/
- Фестиваль шопок 2021, https://www.cglviv.org/news/vertep_2021_konkurs/#gsc.tab=0
- Апробація мальопису від ІНП «Легенда про Лопату» (10-Б, Кладова І.П.),
https://www.cg-lviv.org/news/malopys/#gsc.tab=0
- Метод історичної реконструкції. Середньовічний світ Західної Європи (7-А,
Кладова І.П.), https://www.cg-lviv.org/news/seredni_viky/#gsc.tab=0
- Конкурс Вертепів (5-Б, 6-Б, 7-і, 8-А, 9-і класи та вчителі гімназії) в Новинах та
на ютуб каналі гімназії.
- Акція до Дня Соборності: Привітай Захисника України з Днем Соборності
(листівки, солодощі поїхали на фронт) – 5 класи та 7-А (Кладова І.П.),
https://www.cg-lviv.org/news/den_sobornosti_22_7%D0%90/#gsc.tab=0
- Історично-літературний флешмоб «Пам’ятаймо про Крути» (9-А та Ліцей ім.
Героїв Крут, Вуєк Г.І.), https://www.cg-lviv.org/news/kruty_2022/#gsc.tab=0
- Тиждень «таємного друга» (УС),
https://www.cg-lviv.org/news/tajemnyj_drug/#gsc.tab=0
- З Днем рідної мови вітає танцювальний ансамбль «Веселка» та учні 5-х класів,
(під керівництвом вчителя хореографії Ружевської М.Ф.),
https://www.cg-lviv.org/news/den_movy/#gsc.tab=0
- «Піратство у сфері інтелектуальної власності. Як не бути піратом у XXI» (10-і
класи, Гупало О.М. та студенти юридичного факультету УКУ),
https://www.cg-lviv.org/news/ne_buty_piratom/#gsc.tab=0.
- Ні війні!!! (9-А, Вуєк Г.І.), https://www.cg-lviv.org/news/no_war/#gsc.tab=0
- Шевченкове слово – непереможна зброя!!!! (9-Б, Боцко О.І.),
https://www.cg-lviv.org/news/shevchenko_2022/#gsc.tab=0
- Писанки, крашанки, крапанки й драпанки від 5-Б (Гось О.В.),
https://www.cg-lviv.org/news/pysanky_5b/#gsc.tab=0

- Танцювальний флешмоб «Україна - єдина» у виконанні учнів 5-11 класів
Класичної гімназії (під керівництвом вчителя хореографії Ружевської М. Ф.),
https://www.cg-lviv.org/news/flechmob_tanci/#gsc.tab=0
- День Вишиванки 2022 (7-Б та 8-Б),
https://www.cg-lviv.org/news/vychyvanka_2022/#gsc.tab=0
- День Гімназії (5-а, Бадзо М.І., учні 5-11 класів, Ружевська М.Ф.),
https://www.cg-lviv.org/news/den_cg_2022/#gsc.tab=0
- Благодійна акція «Вишитий оберіг для воїна ЗСУ» (вчителі та учні гімназії),
https://www.cg-lviv.org/news/oberegy/#gsc.tab=0
- Танцювальний флешмоб «Стефанія» до Дня захисту дітей та Дня останнього
дзвоника. (Вчителі та учні Класичної гімназії. Хореограф – Ружевська М.Ф.),
https://www.cg-lviv.org/news/od_2022_2/#gsc.tab=0
Екскурсії/Театри/Кіно
Таємниця львівського ключника ... і 7-А (Ільчишин О.В.),
https://www.cg-lviv.org/news/lviv_7a/#gsc.tab=0
● Карпати, 9-А, Вуєк Г.І., https://www.cg-lviv.org/news/karpaty_9A/#gsc.tab=0
● Закарпаття, вчителі гімназії,
https://www.cg-lviv.org/news/zakarpatia_uchyteli_2021/#gsc.tab=0
● Учні 8-В, 6-Б, 7-А та 7-Б класів разом з класними наставниками Салиш Х.З.,
Саганською О.Р., Ільчишин О.В. та Заверухою Н.В. переглянули виставу
«Різдвяна ніч» у театрі ім. М. Заньковецької,
● https://www.cg-lviv.org/news/teatr_6_7_8/#gsc.tab=0
● Учні 5-а (Бадзо М.І.) і 5-б (Гось О.В.) класів побували на перегляді чудового
мюзиклу, https://www.cg-lviv.org/news/muzykl/#gsc.tab=0
●

Спортивне життя
Учень нашої Гімназії став учасником SF U15 World School Sport Games (9-А)
https://www.cg-lviv.org/news/mac/#gsc.tab=0
Конкурси
- Обласні правові дебати (Гупало О.М., команда посіла ІІ місце),
https://www.cg-lviv.org/news/debaty_pravo_2021/#gsc.tab=0
- Львівська шкільна дебатна ліга (Гупало О.М., команда посіла І місце),
https://www.cg-lviv.org/news/debaty_pravo_misto_2021/#gsc.tab=0

- Конкурс з німецької мови «Орлятко» (онлайн-формат)
6-Б кл. Мозіль Д. – срібний сертифікат
7-А кл. Куцик Л. – срібний сертифікат
Сова С. – бронзовий сертифікат
7-Б кл. Тюльпін Л. – золотий сертифікат
Поляк К. – срібний сертифікат
- Чолак Аня (10-Б), Шімшір Сеніха (10-Б) – 2 місце в обласних правових дебатах
(листопад), перемога в турнірі Львівська шкільна дебатна ліга (грудень)
- Левус Любомир (10-Б) – 3 місце у категорії Математика – всеукраїнський
конкурс «Еко-техно – Україна» (лютий). Третє місце на ІІІ етапі (Україна)
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН в 2022 році. Секція «Математичне моделювання».
- Чолак Анна (10-Б) – гран-прі освітнього модуля «Косметична промисловість»
благодійного проєкту STEM IS FEM (лютий).
- Шімшір Сеніха (10-Б) – переможець ІІ етапу (область) конкурсу захисту
наукових робіт від МАН України.
- ХХІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика:
● Загарюк Дарина (8-Б клас) зайняла II місце в ІІ-у турі.
Вчитель Люкас І.В.
● Поляк Анна (5-А клас) І місце на підсумковому етапі.
Вчитель Ковалишин Б.І.
- Міжнародний конкурс Кенгуру 5-6 класи (залучені вчителі у 1 семестр –
Харитонова (координатор), Бадзо, Поливода
Олімпіади
«На урок». Участь понад 300 учнів гімназії. 9 предметів.
Сайт https://www.cg-lviv.org/news/naurok/#gsc.tab=0 та https://www.cglviv.org/news/na_urok_22/#gsc.tab=0
● Всеосвіта. ГО (Залужний А.П.), 10 класи, дипломи 2 ступені – 7, дипломи 3
ступені – 7, сертифікати – 43.
● ІІ-му етапі Всеукраїнської олімпіади:
з математики
○ учень 8-Б класу Задорожний Тодор посів 2-ге місце серед учнів 8-их
класів (вчитель Бадзо М. І.).
○ учениця 9-А класу Бондарчук Софія посіла 3-тє місце серед учнів 9их класів (вчитель Харитонова М. Р.).
●

з німецької мови
○ ученицю 10-А класу Янчук Дарину з перемогою у 2 турі Олімпіади 1 місце. Вчитель: Турій Н.Й.
● ІІІ-му етапі Всеукраїнської олімпіади:
○ Ученицю 10-А класу Янчук Дарину з 1-м місцем в ІІІ-у етапі
Всеукраїнської олімпіади з німецької мови. Учитель: Турій Н. Й.
○ Учня 11-Б класу Ревича Матвія з 1-м місцем в ІІІ-у етапі
Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Учитель: Касянчук Н.О.

