Історія Горішненської школи

Про історію розвитку Горішненської школи відомо з шкільної
хроніки та розповідей старожилів села.
Горішненська школа існувала вже 1898 року. До 1898 року
навчали дітей читати і писати в окремих хатах. В 1898 році в село
заїхала вчителька Чапраківна Ярослава , яка організувала навчання
дітей в 2 зміни. Вона навчала дітей в себе вдома . Окремого
приміщення для школи не було , тому навчали також в хаті Вінціва
Асафата. Після цього в село прийшов вчитель Мельникович Степан.
В 1904 році в селі працює вчитель Горбай Михайло , який
добивався , щоб для школи було виділене окреме приміщення.
В 1905-1906 р.р. в селі працює вчитель Когут Петро , а з ним Віняр
Михайло, Не відомо котрий з вчителів добився , щоб для школи було
окреме приміщення , але відомо , що будинок , в якому мешкав
єврей Бирко , був куплений і перероблений на школу.
З 1905 року в школі почалося навчання в одну зміну одним
вчителем.
В 1939-40 р.р. в селі була організована початкова двокласна
школа , при якій були організовані вечірні курси для сільської молоді.
За часів окупації було два вчителі , які навчали 62 учнів , в 1945
році в школі навчалося 112 учнів , працювало три вчителя.

В повоєнні роки в Горішненській школі працювали : Возниця
Петро , Базів Анна , Шепарович Катерина , Борис Павлина , Ронська
Юліяна та Борис Марія .
На хуторі Смоляний була організована початкова школа , де в
1948 році працювали вчителями Возниця Петро та Гузер Лідія.
На сьогоднішній день в школі працює 18 вчителів та навчається
43 учня (дані за травень 2012 року).9 вчителів має вищу категорію, 6
вчителів-II категорію, звання «Старший вчитель» -4 вчителя, 1
вчитель-спеціаліст, 1 вчитель-молодший спеціаліст.
Учні школи є постійними призерами та переможцями районних
олімпіад та конкурсів, учасниками обласних.
Школа працює над проблемою «Підвищення пізнавальної активності
учнів на уроках і в позаурочний час шляхом впровадження
інноваційних форм і методів роботи з учнями»
Директори школи
1959-1967 рр.-Турега Микола Дмитрович
1967-1982 рр.-Федунів Ганна Олексіївна
1982-1987 рр.-Гнатишин Василь Михайлович
1987-19997 рр.-Босяк Іван Степанович
1997 -2009 рр.-Гнатишин Василь Михайлович
З 2009 р.- Михайлишин Анна Степанівна
Випускники школи, котрі досягли професійних успіхів
Макар Михайло Іванович - лікар хірург у м.Санкт-Петербург
Михайлів Руслан Ількович - лікар-хірург у м.Москва
Федунів Надія Михайлівна – методист кафедри початкової освіти
Вінницького педагогічного університету

Федунів Богдан Михайлович – інженер-будівельник в м.ІваноФранківськ
Мельник Михайло Матвійович – директор Болехівської СШ №1 ІваноФранківської області
Тарнавська Розалія Іванівна – поетеса (на даний час проживає у
м.Львів)

