Дашавська СЗОШ І-ІІІ ступенів

Моя Дашава - гордість і краса!
Ти - газова столиця України.
Хай лине твоя слава в небеса.
Для дашавчан ти мила і єдина.
Дашава завжди славилась видобутком природного газу, проте ніколи не
забувала і про духовний, і про освітній розвиток. Школа була, є і залишається
головним осередком, до якого тягнуться всі, у кого є тяга до всього розумного,
прекрасного, вищого.
Отже, історія школи розпочалась з 1866р., коли була створена церковно –
приходська школа, де навчалось 40 дітей. У 1904р. побудована триповерхова
школа для підготовки салезіан. Сьогодні це приміщення початкової школи. З
1945 р – школа у селищі середня. В 1979 р. відкрито приміщення нового
навчального корпусу. Станом на 2012 р. у школі 330 учнів, навчає їх 50
педагогічних працівників.
Директори шкіл у післявоєнний період:
1. Кардибаха М.
2. Вонсач І.А.
3. Шевченко А.Ю.
4. Бір С.Ш.
5. Танчук П.І.
6. Сільченко М.І.
7. ЯворськийІ.П.
8. Павлій М.М.
9. Цап’як М.Д.
10. Гаркот Ф.В.
11. Карпінський А.Й.
12. Гресько І.О.
Школа славиться учителями:
Тиркус Н.Я. – лауреат Соросівської премії -1996р.,
Призери обласного конкурсу «Вчитель року»:

2000р. Купець В.З. – «історія»,
2000р. Грицик В.Я. – «класний керівник»,
2006р. Павлик І.Л. – «інформатика»,
2007р. Торос В.В – «правознавство»,
2010р. Грицишин М.Д. – «математика».
Гордимося своїми випускниками:
1. Федоришин В.І. – професор Київського національного педагогічного
університету ім.. Драгоманова, доктор філософії у сфері музичної
педагогіки, заслужений діяч мистецтв України
2. Николин І.Ю – кандидат політичних наук,
3. Курильців Н.В. – провідна солістка Львівської опери.
4. Салдан І.В. – кандидат хімічних наук. Дослідницький центр Teectaxt .
Німеччина.
5. Матущак О.М. – кандидат медичних наук, доцент Львівського
національного медичного університету ім.. Д. Галицького
6. Гіряк З.М. – кандидат медичних наук.
7. Целюх С.А. – заслужений діяч мистецтв України
8. Яськів В.І. – кандидат технічних наук
9. Грицишин П.М. – кандидат технічних наук
10. Скоблик В.П. - кандидат історичних наук
11. Слабий М.В. – доктор фармацевтичних наук, професор Львівського
національного медичного університету ім.. Д. Галицького
12. Камінський Б. – кандидат педагогічних наук
Сьогодення школи
Вирує шкільне життя, цікаве та змістовне.
1993-2006рр. при школі діяв улюблений народний фольклорний колектив
«Сузір’я» - лауреат обласного та міжнародного конкурсів, фестивалів під
керівництвом Грицика В.Я.. Колектив гастролював із сольними концертами у
Києві, Ніжині, організував турне по Луганській області.
На сьогоднішній день учні школи зареєстровані у Всеукраїнській мережі
Євроклубів під назвою «Астра», вони брали участь у симпозіумах м. Золочева,
м. Львова.
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