
Доброго святкового дня, гімназіє «Гроно»! 

Цієї осені виповнилося Тобі 8 років. Багато це, чи мало? 

Якщо згадати дату заснування навчального закладу , а це  - 1977рік, то не 
важко порахувати, що наступного року ми будемо святкувати сорокаріччя. Дехто з 
батьків наших гімназистів є ровесниками школи. 

Проте лише 8 років з 39 існує гімназія «Гроно» - безперечно, доволі юна. Але 
над її розвитком та вдосконаленням працюють творчі та креативні учителі, здібні 
та небайдужі учні. Усі ми робимо життя у гімназії  кращим та цікавішим. 

За цей час наші гімназисти здобули 217 призових місць у Всеукраїнських 
учнівських олімпіадах, безліч грамот та подяк за участь у творчих конкурсах та 
спортивних змаганнях. За вісім років  гімназія випустила 42 гімназисти, які 
отримали свідоцтва з відзнакою, 24 золотих медалістів, 14 срібних.  Семеро 
випускників гімназії отримали максимальні 200 балів за результатами  ЗНО, за що 
були нагороджені грамотами та подарунками найвищих осіб міста Львова та 
області. 

Два випускники отримали іменні стипендії: 

Сіромський Роман (2011р.) – стипендію Президента;                                      

Маруняк Станіслав(2012р.) – стипендію Львівського міського голови. 

За ці 8 років вдосконалювалось учнівське самоврядування. Останнім часом 
гімназія виховала справжніх учнівських лідерів, які організовують у гімназії свята, 
беруть участь у різноманітних проектах, займаються благодійністю та 
волонтерською діяльністю. 

Зусиллями небайдужих та творчих учителів започатковано: 

 літній англомовний табір«Lucky kids» 

 інтелектуальний клуб «Що, де, коли?» 

 школу лідерства «Крок до успіху» 

 творчий конкурс «Гроно талантів» 

 проект «Комунікуємо разом» 

 урізноманітнено гімназійне життя цікавими екскурсіями, відвідуванням 
театрів, виставок, музейними та бібліотечними уроками. 

 І де б не були наші вихованці – усюди позитивно відгукуються про їх 
інтелектуальний та культурний рівень.   І за усе це уміймо щиро подякувати 
нашим учителям. Адже, за словами Івана Франка: «Учителем школа стоїть». 

Тому я, як керівник гімназії, у цей святковий день хочу висловити шану та 
подяку колегам учителям, заступникам директора, технічному персоналу, які 
створюють для нас усіх комфортні умови спільного перебування та навчання. 

Вітаю усіх з Днем гімназії!    Пам’ятаймо, що лише той, хто вміє любити свою  
країну – Україну , свою родину, свою гімназію, достойний здобути повагу до себе. 

То ж не соромтесь, а пишайтесь гімназією «Гроно», бо вона найкраща. 
Шануйте її атрибути: гімн, герб, емблему, форму. І нехай у нас стане традицією 
розпочинати цей день зі спільного виконання гімну гімназії.  

       З любов’ю та повагою, директор Сомик Н.П. 



Шановні гості, дорогі гімназисти! 

Сьогодні  у гімназії відбулося велике та цікаве для усіх свято.  

Ми радо приймаємо у свою гімназійну родину нових учнів, які склали слова 
присяги на вірність Україні, Богові, родині. 

Гімназія поповнилась новою зміною - першачками, які достойно пройшли свої 
перші випробування - вступні іспити, директорські контрольні роботи. Хочу 
подякувати вчителям початкової школи  та класоводам Госовській Наталії 
Степанівні, Дзюбак Галині Тарасівні, Костецькій Оксані Ігорівні, Шикер Галині 
Михайлівні за титанічний труд. Адже вимоги до кожного з Вас дуже високі. А 
результат  сьогодні перед нами – наші розумні, творчі, талановиті гімназисти. Дуже 
не легко будувати учнівські колективи класним керівникам Королишин Олександрі 
Василівні,Россі Оксані Василівні, Білинській Ользі Степанівні. Але вони завзято 
перейняли естафету  у класоводів та вже встигли зацікавити своїх вихованців 
екскурсіями, походами, спільними святами. За що їм вдячні учні та  їхні батьки. 

Хочу, щоб Ви, наші найменші гімназисти, у повній мірі відчули себе ягідками 
спільного «Гроно», полюбили цей заклад, працювали наполегливо, щоб не 
втратити здобутих знань, а лише поповнювали їх. Гаслом нашої гімназії є слова 
французького поета, драматурга Віктора Гюго: «Ad augusta per angusta». (Лат.) 
«Високої мети досягають, подолавши великі труднощі».(Укр.) 

Не бійтеся труднощів, впевнено йдіть до своєї мети, здобувайте у цій дорозі 
справжніх друзів, шануйте учителя, батьків, старших, поводьтесь завжди розумно 
та виважено. 

Шановні батьки!  До вас хочу звернутись словами Митрополита Андрея 
Шептицького: «Сім’я – це найважливіше виховне середовище для дітей, «Родинна 
домівка – є перша і найважливіша школа , в якій діти мають навчитися любити 
Бога та людей», «Пам’ятайте, що християнське виховання є більшим добром, ніж 
усе добро світу». 

Якщо усе це вдасться реалізувати Вам  у вашому домі, ми, вчителі, 
допоможемо розвинути, навчити, скерувати ваших дітей за їх здібностями. 

Хочу подякувати за творчий підхід в організації заходів до Дня гімназії: заступнику 
директора з виховної роботи Горошко Н.Б., педагогу-організатору Брик М.В., 
керівникам методичних об’єднань: Білинській О.С., Бондаренко Н.Б., Грабовецькій 
О.С., Демків Л.Д., Каніцькій Г.Є., Кобрин І.М., Сальник Л.С., Штогрин О.Я., усім 
учителям, які долучилися до організації заходів, президентові ОСДГ Роздільському 
Р., учнівським  лідерам Ільчишин С., Лабунській А., Панькевичу В., Яртимові І. 

Вітаю усіх зі святом, бажаю взаєморозуміння та терпеливості у спільній праці. 

 З любов’ю та повагою, директор Сомик Н.П. 

 

 

 

 



200 балів ЗНО 

Навчальний рік Випускники Предмет Учитель 

2006-2007 Орієнко Ірина Українська мова Сорока Я.М. 

2006-2007 Ригель Юрій Українська мова Сорока Я.М. 

2007-2008 Горячий Олег Математика Міхайлова О.І. 

2007-2008 Николайко Андрій Історія України Олексюк О.М. 

2009-2010 Бас Оксана Українська мова Костецька Г.Ю. 

2013-2014 Демків Марта Українська мова Сорока Я.М. 

2015-2016 Іванів Наталія Українська мова Чміль Н.М. 

 


