З історії школи
Свою історію Станківська школа розпочала у 1922 році. Ця школа стала
правонаступницею першої школи у селі, яка була збудована ще у далекому 1880
році. Так, 1922 року громади сіл Станкова і Фалиша вирішили будувати нову
школу у центрі між Станковим та Фалишем. На її будівництві почергово
працювали усі жителі двох сіл. Восени 1939 року у Станкові відкрили нову
початкову школу, яка у 1957 році стала середньою. На цей час вона знаходилась в
невеличкому одноповерховому будинку, де розміщувались чотири класні кімнати.
У 1976 році було проведено другу добудову школи (дванадцять класних кімнат,
майстерню та їдальню).

Сьогодення закладу
У 2011-2012 н.р. в школі навчалися 200 учнів. Навчально-виховний процес
забезпечують 28 учителів. Всі мають вищу освіту. З них: 8 – спеціалістів вищої
категорії, 2- відмінники освіти України, 4 вчителі мають звання «старший
вчитель», 14 – спеціалісти першої категорії, 3 – спеціалісти другої категорії і 3 –
спеціалісти.
Піган Наталія Іванівна – директор Станківської СЗОШ І-ІІІ ст. з 2000 року,
відмінник освіти України, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. За фахом –
учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. Про унікальні
організаторські здібності талановитого керівника свідчить уміння зосереджувати
увагу на реалізації задуманого через залучення до співпраці творчих учителів
школи, тримати руку на пульсі часу, передбачати результати колективної праці. Її

кредо – бути лідером, прагнути реформ, мати амбітні плани та можливість втілити
їх у життя.
Оброца Валентина Степанівна – заступник директора школи з навчальновиховної роботи з 2001 року, спеціаліст вищої категорії, має звання «старший
вчитель». У роботі використовує інтерактивні технології та технології, орієнтовані
на розвиток інноваційної гуманної особистості. Педагогічне кредо: «Навчаю,
досліджую – супроводжую – творю».
Шкрібинець Ірина Миколаївна – заступник директора школи з виховної
роботи. За фахом – вчитель української мови та літератури, нагороджена знаком
«Відмінник освіти України», має вищу кваліфікаційну категорію та звання
«старший вчитель». Найважливіше її завдання – розпізнати, виявити, розкрити,
виростити, виплекати в кожного учня його неповторно індивідуальний талант. Це –
ветеран педагогічної праці. Її учні – постійні призери районних конкурсів.
Гордість школи
Завдяки невтомній і відданій праці директора школи та вчителів школа має
цілу когорту випускників, якими по праву можна пишатися. Для поколінь
випускників Станківської школи легендою звучать імена:
Микола Іванович Мельник – генерал – майор;
Ярослав Йосипович Грицак – доктор історичних наук, професор Львівського
національного університету ім. І Франка;
Уляна Ярославівна Пукас – проректор Закарпатського держуніверситету,
кандидат філософських наук;
Василь Васильович Хома – перший заступник губернатора Харківської області;
Юкшинський Геннадій Йосипович – головний лікар Моршинської міської
лікарні;
Стефанків Юлія Ігорівна – журналіст, телеведуча у м.Києві;
Гайванович Василь Михайлович – помічник-консультант народного депутата
України;
Гладій Роман Михайлович – начальник податкової служби м. Трускавця;
Гладій Тетяна Михайлівна – заступник начальника служби безпеки перевезень
пасажирів Львівського аеропорта.
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