Любинцівська СЗОШ І-ІІІ ступенів

З історії школи
За переказами, у селі школа дяківська існувала вже в середині XVII ст.
У середині XIX ст. діяла тривіальна школа, яка потім була реорганізована у двокласну
тривіальну з чотирирічним навчанням. Діти навчалися у пристосованих приміщеннях.
Нова мурована школа була збудована наприкінці XIX ст. (1887 р.).
Перед польською окупацією і під час окупації працювали такі вчителі: подружжя Пігутів,
Тадеуш Фус, Володимир Музика та його дружина Сиверина Музика. Вони були великими
активістами і зробили значний внесок у розвиток освіти села.
У період воєнного лихоліття школа продовжувала працювати. У 1940-1941 н.р. початкову
школу було реорганізовано в семирічну. Першим її директором був призначений Перо Іванович
Мелень.
Після війни в школу прибуло багато нових вчителів, які користувалися авторитетом і пошаною
серед мешканців села.
У 1951 р. семирічну школу було реорганізовано в середню. Школа працювала у дуже складних
умовах, у три зміни, не вистачало потрібних засобів для навчання.
За клопотанням директора школи Меленя П.І. у 1957 р. було збудовано нову двоповерхову
школу, в якій працювало 19 вчителів, з них 12 мали вищу освіту. Директор школи дбав про зміцнення
матеріально-технічної бази школи. За досягнуті успіхи в галузі освіти він був удостоєний найвищої на
той час нагороди: його обрано депутатом Верховної Ради України та значком «Відмінник народної
освіти України». Згодом він попав у немилість радянській владі і його було звільнено з посади
директора школи.
Його наступниками були: О.Г.Кожуков, Г.А.Брелик, В.Ф.Струк, Іваницький І.В.
Особливо дуже багато зробив для розвитку освіти школи В.Ф.Струк. Школа перейшла на
кабінетну форму навчання. Всі кабінети були оснащені найновішими меблями і технічними засобами
навчання. У 1979 р. було збудовано шкільний інтернат н 150 місць і переобладнано шкільну
майстерню. Школа стала однією з найкращих шкіл району.
В цей час у школі працював вчителем історії та заучем школи відомий український
композитор Роман Януарович Савицький.

Школа сьогодні
З жовтня 2002 року директором Любинцівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів стала Бойко Уляна Іванівна. У своїй роботі вона має велику допомогу і підтримку з боку
учительського колективу. За своїм складом – це високопрофесійний колектив однодумців. У школі 25 вчителів. З них: 8 - «спеціалісти вищої категорії», 8 – «спеціалісти І категорії», решта –
«спеціалісти ІІ категорії», двоє отримали педагогічне звання «Старший вчитель». Успішно працюють
заступники директора школи: по навчально-виховній роботі – Світлана Миколаївна Боднар, по
національному вихованню – Ірина Адамівна Гірняк. На даний час у школі навчається 147 учнів. З
2009 року при школі діє дитячий садок.
За час керівництва Уляни Іванівни значно зміцнилася матеріально-технічна база школи.
Школа сьогодні – це заклад, який має все найнеобхідніше для організації навчально-виховного
процесу, реалізації сучасних освітніх програм, виховання та розвиток майбутнього покоління.
Під керівництвом вчителів-предметників у школі проводяться предметні тижні, місячники,
конкурси, колективні прогулянки, екскурсії. Школа активно працює над впровадженням ІКТ у
навчально-виховний процес. Всі педагогічні працівники пройшли курсову підготовку за програмами
«Інтел. Навчання для майбутнього» та Майкрософт «Партнерство у навчанні», що дає змогу значно
покращити ефективність роботи. Як наслідок учні одержують міцні знання з основ наук, є постійними
учасниками та призерами Всеукраїнських олімпіад.
Особистим прикладом колектив школи утверджує повагу до української символіки, народних
традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань українського народу.
Гордість школи:
Із стін нашої школи вийшли відомі люди: викладачі вищих навчальних закладів, вчителі,
лікарі, архітектори, художники і навіть державні мужі. 80 випускників школи стали вчителями. Серед
них вісім директорів шкіл, втому числі і теперішній директор школи – Бойко У.І.
Прославилися доблесною працею для рідної України та українського народу: Заєць Роман –
журналіст. Працює в Тернополі. Його публікації в місцевій пресі і телебаченні повні любові до
України та народу. М.В.Кривий – доцент Прикарпатського національного університету
ім.,В.Стефаника. Має ряд наукових статей і публікацій. Більшість з них присвячується реформуванню
української державної статистики в умовах ринкової економіки. За його редакцією випущено 30
статистичних збірників і бюлетенів. О.М.Іваницький – заслужений працівник сільського
господарства, кандидат економічних наук, доцент. А.Г.Андріїв – самодіяльний композитор. Написав
збірки під назвою «Рідні мотиви» та «Поклик волі». С.О.Кошіль (Струк) – вчитель-пенсіонер
Любинцівської середньої школи, «Відмінник народної освіти», співавтор написання історії
с.Любинці.
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