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Тим, що надає особливого характеру нашій школі є зберігання та підтримування традицій,
а це формує національну ідентичність учнів. Традицію школи видно у щоденній роботі.
Під час навчання молодь пізнає історію, географію, культуру та мову своїх предків.
Життя у школі не завмирає з останнім дзвоником, але продовжується допізна. Тоді
організовуються різноманітні позаурочні заняття. Добра атмосфера, зичливе ставлення
вчителів до молоді перекладаються на її активність у житті школи.

Найбільшою популярністю користується Ансамбль пісні і танцю «Думка», яким гордиться
ціла школа. Під час репетицій учні вивчають багатство української культури, звичаї,
обряди, танець та пісню.Молодь охоче займається під час занять вокальної групи
«Журавка». Не менш популярними є хор «Щедрик».
Учні, які
перший раз переступають поріг нашої щколи, знають, що чекає їх небуденна стоднівка.
Вона чарує багатьма українськими традиціями. Слід особливо звернути увагу на вишиті
сорочки, у які зодягаються матуристи на свій бал, хоровод, коровай, народні пісні та
прекрасні декорації.
Наша школа продовжує й інші традиції. Організує нпр:
• конкурси (релігійні, декламації, знань про історію, географію та ін.);
• імпрези («Маланка», дискотеки, ватри та ін.);
• урочистості присвячені важливим історичним подіям (роковини операції «Вісла», День
політв’язнів і ветеранів УПА);
• поїздки на Україну.
У нашій школі активно діє Клуб юного волонтера. Він несе допомогу хворим та служить
потребуючим, організує ярмарки та добродійні лотереї.
Великою культурною подією в нашому закладі є семестральні батьківські збори. Учні
презентують батькам результати своєї позаурочної роботи: танцюють, співають,
декламують поезію. Все це дає велике вдоволення. Вони (батьки) подивляють дітей та
висловлюють своє захоплення.
Крім зберігання традицій, суттєвим у школі є здобування знань.
Високі результати учні завдячують висококваліфікованому вчительському колективові,
комфортним умовам роботи, добре обладнаним предметним кабінетам,а також
систематичному та ретельному навчанню.
Юнаки виходять із нашої школи людьми, що свідомі своїх планів на майбутнє. Завдяки
діючому в нас Шкільному центрові кар’єри, знають які вибрати студії, щоб реалізувати
свої професійні плани.
Майже всі наші випускники студіюють у кращих польських вищих школах. Є й такі, що не
побоялися попробувати своїх сил у Медичному інституті у Львові.
Мрії – джерело натхнення для багатьох молодих людей. Наша школа це місце, яке не
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лише спонукує до мрій, але також помагає їх реалізувати.
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