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ПедагогічнеПедагогічне кредокредо школишколи::

““ВідВід
здивуванняздивування
додо пізнанняпізнання””



ІсторіяІсторія школишколи

 ПечірнянськаПечірнянська загальноосвітнязагальноосвітня школашкола ІІ--ІІІІ ступенівступенів заснованазаснована уу листопаділистопаді 1868 1868 рокуроку
священикомсвящеником ПетромПетром ОсовськимОсовським. . ПершимПершим вчителемвчителем бувбув ВасильВасиль КандауровКандауров. . ЗгодомЗгодом вв
ПечірніПечірні вчителюваливчителювали АдамАдам ГорошкевичГорошкевич, , ДмитроДмитро МарченкоМарченко, , ВолодимирВолодимир ((прізвищепрізвище
встановитивстановити нене вдалосявдалося).).

 ЗЗ 1924 1924 попо 1970 1970 рікрік завідувачемзавідувачем ПечірнянськоюПечірнянською початковоюпочатковою школоюшколою бувбув ПетроПетро ЯковичЯкович
СергійчикСергійчик..ЗаЗа радянськихрадянських часівчасів вінвін нагородженийнагороджений орденоморденом ВВ..ІІ..ЛенінаЛеніна іі удостоєнийудостоєний званнязвання
““ЗаслуженийЗаслужений вчительвчитель УкраїниУкраїни””..

 УУ 1970 1970 роціроці школушколу реорганізованореорганізовано уу восьмирічнувосьмирічну. . ДиректоромДиректором призначенопризначено ТретякаТретяка СтепанаСтепана
УльяновичаУльяновича, , якийякий пропрацювавпропрацював нана ційцій посадіпосаді додо 1977 1977 рокуроку..

 ІзІз 1977 1977 попо 1985 1985 рікрік педагогічнийпедагогічний колективколектив школишколи очолювалаочолювала ВоляникВоляник ОленаОлена МарМар’’янівнаянівна. . 
ЗгодомЗгодом нана ційцій посадіпосаді працювалапрацювала ЛюбаЛюба МиколаївнаМиколаївна ГаврилюкГаврилюк (1985(1985--19881988рр.)..).

 14 14 лютоголютого 1988 1988 рокуроку нана зборахзборах педагогічногопедагогічного колективуколективу директоромдиректором школишколи булобуло обранообрано
ВолодимираВолодимира МихайловичаМихайловича ДовгалюкаДовгалюка..

 УУ школішколі працювалипрацювали: : МаріяМарія ВасилівнаВасилівна ТретякТретяк, , заслуженазаслужена вчителькавчителька УкраїниУкраїни, , нагородженанагороджена
орденоморденом ВВ..ІІ..ЛенінаЛеніна, , ВасильВасиль МатвійовичМатвійович МацюкМацюк, , вчительвчитель методистметодист..

 УУ школішколі працюєпрацює дитячодитячо--юнацькеюнацьке обоб’’єднанняєднання ““КозацькийКозацький шляхшлях””, , краєзнавчийкраєзнавчий музеймузей..
 ЗЗ ініціативиініціативи учнівськогоучнівського тата педагогічногопедагогічного колективівколективів школишколи заза селомселом нана КозацькійКозацькій дорозідорозі

булобуло встановленовстановлено пампам’’ятнийятний знакзнак, , віднайденовіднайдено іі впорядковановпорядковано нана цвинтаріцвинтарі сс..КутискиКутиски могилумогилу
повстанськогоповстанського поетапоета ЛевкаЛевка.  .  

 УУ ПечірнянськійПечірнянській школішколі навчалисянавчалися: : ІІ..АА..КлимишинКлимишин, , вченийвчений, , астрономастроном, , академікакадемік, , ІІ..ДД..ТретякТретяк, , 
кандидаткандидат фізичнихфізичних наукнаук, , ВВ..КК..ВоляникВоляник, , історичнихісторичних наукнаук, , ПП..СС..ЄвтухЄвтух , , кандидаткандидат фізичнихфізичних наукнаук..

 СьогодніСьогодні школашкола вв ПечірніПечірні –– освітнійосвітній, , культурнийкультурний, , спортивнийспортивний центрцентр селасела..



Своєрідною візиткою школи є
краєзнавчий музей





































““ЖивіЖиві скарбискарби допокидопоки їхїх
шукаютьшукають””
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