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Моє село мов писанка, в районі –
У садах все потопає,
І велике, і прекрасне,
Кращого ніде немає.
Бо ж гордістю села
Є наша школа чарівна _
Тричі добудована, реконструйована,
Школяриків щодня збира.

Історична довідка.
Шкільна освіта в Гірному має більше, ніж двохсотлітню історію.
Історичні документи свідчать, що в 1812 р. в Гірному вже існувала школа і
знаходилась під дзвіницею. Впорядкована школа заснована в селі в 1850
році. Вчителем у ній працював дяк, а навчання тривало чотири роки.
Вчилися зимою, А в інші пори року пасли худобу. Першої зими вчили
читати. Другої – читали псалтир та інші церковні книги. Третьої і четвертої
те саме, але кращих учнів посилали читати псалтир при небіжчиках це було
великим заохоченням для учнів. Всі чотири роки учні ходили до школи із
однією книжкою – Букварем. Всі інші знання черпали із церковних книг.
10 серпня 1866 року громада села ухвалила фундаційний акт школи
затверджений намісником. Згідно якого у власність школи передано будинок
та 5,5 морга землі, а також визначено розмір заробітної плати для вчителя на
рік. Вона становила 160 золотих римських.
24 жовтня 1866 року вчителювати в Гірне прийшов Іван Рудницький.
У 1869 р. на західноукраїнських землях проведено шкільну реформу,
згідно з якою встановлювалося обов’язкове навчання. У 1909 р. в школі було
два класи, в яких навчалося 418 учнів. Навчання велося українською мовою.
Невелике приміщення не могло вмістити такої кількості дітей і тому виникла
необхідність будувати нове приміщення. У 1912 р. відкрита була нова школа.
Приміщення якої функціонує і сьогодні.

В 1914 р. навчання було перервано воєнними діями Першої світової
війни. У приміщенні школи спочатку розміщувався Гвардійський полк
російської армії, а згодом госпіталь для австрійських солдат.
За часів Польщі школа була у складі 6 класів. Навчання велося двома
мовами , але свідоцтво про освіту видавалося лише польською мовою.
З приходом радянської влади 1939 р. навчання в школі проводилося
рідною українською мовою. В цей час директором школи був Іван Ольбрехт.
Вчителями працювали мешканці села Гірне Андріїв Леонтина Василівна та
Дурда Катерина Петрівна.
В час Другої світової війни в школі розташовувалися німецькі війська.
Навчання в шкільному приміщенні відновилося 1 вересня 1944 року. За цей
навчальний рік в школі по черзі змінилося 5 директорів. Тричі ним був
Теслюк Михайло Григорович.
З 1960 по 1971 р. директором школи був Чабанович Олексій
Михайлович.
З 1972 по 2002 р. директором школи працював Волковецький Мар’ян
Михайлович. На початку 70-х років була проведена велика добудова школи,
покращена матеріальна база. З 1973 року школа із восьмирічної стала
середньою, а в 1975 році здійснила
свій перший випуск. Першою
медалісткою школи була Василів Ліда Миколаївна, яка сьогодні працює
вчителем математики цієї ж школи.
У 2002 р. директором школи став Дума Василь Михайлович, випускник
нашої школи. Він очолював навчальний заклад на протязі чотирьох років.
Після цього очолив відділ освіти Стрийської райдержадміністрації. В 2006
році розпочалася реконструкція школи, яка завершилася у грудні 2008р.

Школа сьогодні
З 2006 року школою керує Гресько Марія Михайлівна. На даний час у
школі навчається 200 учнів. У школі працює 28 вчителів, з них:
2 – відмінники освіти;
27 – мають повну вищу освіту;
13 – мають вищу кваліфікаційну категорію;
4 – мають звання «Старший вчитель»;
5 – спеціаліст І кваліфікаційної категорії;
4 – спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії;
6 – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».
В школі працює династія вчителів Добрянських (3 покоління):
З 1946 – 1984 - Ірина Дмитрівна, вчитель початкових класів,
З 1982 – 2002 р. - Галина Василівна, вчитель математики,
та Олександра Ярославівна, вчитель географії та біології, яка працює в
школі в даний час.
Неодноразово учні школи ставали переможцями районних предметних
олімпіад ( математика, християнська етика, трудове навчання), та учасниками
обласних олімпіад з математики, а саме: Юрків Андрій (ІІІ місце), Баняс

Роксолана. Гомза Андрій був переможцем районного конкурсу знавців
української мови ім. Петра Яцика.
У 2010-2011 н. р. випускники школи за результатами ЗНО посіли 14
місце серед шкіл Львівської області, причому із математики – 4 місце, а із
української мови та літератури – 9 місце.
Учні школи є активними учасниками спортивних змагань: призери
обласного конкурсу «Козацький гарт» (ІІІ місце), районного конкурсу
змагань з футболу на приз «Шкіряний м’яч» (ІІ місце).
Школа співпрацює з сільською «Просвітою» та священиком. Така
співпраця забезпечує розвиток духовності учнів, прилучення їх до звичаїв та
традицій рідного села.
При школі працює короткотривала дошкільна група. Функціонує
спортивний майданчик зі штучним покриттям.
Кращими випускниками і гордістю школи стали:
Дума Василь Михайлович – керівник відділу освіти Стрийської
райдержадміністрації;
Дитюк Володимир Зеновійович – перший заступник начальника
Головного штабу МВС України, полковник міліції, заслужений юрист
України ;
Стадник Богдан Іванович – професор, директор Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології національного
університету «Львівська Політехніка»;
Боярський Тадей Йосипович – директор автошляхового коледжу.

