
"Рідна школа" в Прогноєві

Мальвниче село Прогноїв, яке розкинулось на заході Золочівського району, пишається своєю школою.Вона є архітектурною окрасою села.Школа
милує око жителів Перегноєва сучасною забудовою, наявністю допоміжної інфраструктури: новозбудованої котельні, спортивних споруд, стадіону,

зелених насаджень.А ще школа доглянута, огороджена, акуратно підстрижені живоплоти. Влітку тут тягнуться до сонця оксамитові кущики
жовтогарячих чорнобривців, нарцисів, айстрів, ромашок, висаджених та доглянутих на шкільному квітнику дитячими руками.

 З 1894 року велися перші документи стосовно навчання дітей, а у 1978 році прогноївські школярі переступили поріг новозбудованої школи, у якій
навчаються і по сьогодні.

Кожен день приносить учням нові знання. Через серце до розуму дитини доходять нові істини і переконання, які формують нову сучасну людину. Діти
стверджують, що йдуть до школи, як на свято, люблять школу за цікаві уроки, чудові позакласні виховні заходи. Кожна дитина відчуває материнську

ласку та батькове піклування своїх наставників.
 Плануючи роботу школи дирекція враховує реальний рівень можливостей кожного працівника колективу, кожного учня. Завданням школи

зацікавлювати дітей, сприяти створенню відвертого, спокійного, морально-психологічного клімату, надихати на працю, вселяти оптимізм. А навчальні
заняття для багатьо учнів є уроками успіху і радості.

Школа гордиться багатьма учнями, які доказали, що у них є справжні таланти і вміло їх розвивають. Серед них: Ковальчук Оксана, Беландюк Анна,
Гой Володимир, Кожушана Ірина, Федишин Ірина, Устяк Володимир, Понсь Роксолана, Лемішка Зоряна, Павлусів Володимир, Кулініч Таня, Мельник

Наталя, Сотник Роман, Устяк Роман.
 Також, гордістю школи є дівочий вокально-хореографічний ансамбль "Галичаночка". Разом з участю ансамблю та багатьох інших обдарованих учнів,

у школі проводяться різноманітні свята. З гордістю, успіхом і величчю проходять Шевченківські свята, свято Миколая, новорічно-різдвяні дійства,
свято гаївок, різні суспільні та політичні заходи, свято фізики, рідної мови, англійської мови, спортивне свято "Молодь обирає здорв'я".А також учні

влаштавують у першу неділю жовтня "День Вчителя" та у першу неділю травня "День Матері". Вони збирають повний зал учителів, вдячних батьків,
гостей, випускників школи.

 

 Повернутись на головну

 

file:///home/vadym/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%9A%D0%A8/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8/1/index.html
file:///home/vadym/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%9A%D0%A8/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8/1/index.html

