Угерська СЗОШ І-ІІІ ступенів Стрийського району.

Директор школи

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Кісіль Зеновій
Федик Надія Василівна
Василенко Руслана Володимирівна
Васильович.
Згідно архівних джерел в 1866 році
в с. Угерську було закладено фундамент початкової
народної школи. Війтом села тоді був Іван Бісик, писарем - Ілько Кухар, радним Іван Білецький. В
лютому 1867 р. на роботу в школу було направлено вчителя Павла Желіхівського . В школі тоді
розпочали навчання 48 дітей, з них 26 хлопців та 22 дівчат. У зв'язку із збільшенням кількості дітей, які
відвідували школу, громаді необхідно було подбати про збільшення класних кімнат. Через те
продовжувалося будівництво школи, яке остаточно було закінчено 17 листопада 1881 року. До цього
часу на роботу був скерований ще один вчитель - Петро Гнатик (01.10.1867 р .), який вчителював до
1895 р. На відкритті нової школи були присутні сільські активісти Микола Сидор, Ілько Кухар, Дмитро
Курило, а також громада с. Угерська та сусідніх сіл. Школа спочатку була однокласова, а з 1909 р.
двокласова, з українською мовою навчання.
Особливо активізувалися культурно-громадське та національне життя у селі із приходом на
роботу в 1926 році вчителя, а потім і директора школи Володимира Кульчицького, який був її
довголітнім керівником до 1944 р. Він вів із школярами садівничу шкулку. З його ініціативи та
голови читальні Бурина Івана було створено у селі духовий оркестр «Сурма», більшість членів якого
складали вихованці школи. Володіючи прекрасними музичними здібностями, В. Кульчицький стає
його диригентом. До Другої світової війни школа була 6-ти класна.
Із відновленням радянської влади в повоєнний період було запроваджено спочатку обов'язкове
семирічне, а потім восьмирічне навчання. Становлення восьмирічної школи збіглося із зміною назви
села із Угерсько на Яблунівку в травні 1946 р. Повоєнний період школи найбільше пов'язаний із її
керівниками Андрусевичем Степаном Сільвестровичом.
З літа 1968 р. директором Яблунівської восьмирічної школи було призначено Греська Д. Ф., під
керівництвом якого та вчителя біології і завуча школи Хомика М. І. у центральній частині села було
закладено парк.
В 1978-1980 рр. господарським методом при допомозі батьківської громадськості та вчителів
при школі було споруджено шкільну їдальню.

У зв'язку з тим, що навчальні приміщення школи знаходилися в 4-х будинках, розміщених на
значній відстані один від одного, було прийнято рішення про будівництво нової школи.
На протязі 1985 - 1986 рр. було підготовлено і виготовлено всю необхідну технічну
документацію за кошти колгоспу «Прогрес» для будівництва нової школи. Дуже багато зусиль для
цього тоді доклали Гресько П. О., голова правління колгоспу, Кожухівська Ю. І., мешканка села та
депутат Верховної Ради СРСР; Гресько Д. Ф., тодішній директор школи. У липні 1987 р. директором
школи було призначено Кісіля 3. В., який був переведений на цю посаду з Кавської ОШ.
Кооперовані кошти на будівництво нової школи на 320 учнівських місць поступили в травні 1987
р., а вже на початку серпня 1987 р. розпочалося закладання фундаменту нової школи.
У процесі будівництва школи на вимогу громадськості села та педагогічного колективу було
прийнято рішення районною владою побудувати соціально-культурний та спортивний комплекс із
плавальним басейном, кошторисною вартістю 2,3 млн. крб., із них 1,2 млн. крб. -- на школу. Силами
будівельної організації ПМК №5 с. Дуліби 1 вересня 1988 р. було здано приміщення школи, а ЗО
жовтня 1988 р. весь комплекс.
Згідно клопотання дирекції школи Яблунівську ОШ тоді ж було реорганізовано в Яблунівську
СШ.
За період, що минув із 1988 р., коли школу було реорганізовано в середню, із її стін випущено
понад 500 випускників. Сьогодні у школі працює 27 педагогічних працівників (з них: 3 - “Відмінники
освіти”;1 - “Учитель-методист”; 12 – мають звання “Старший вчитель”; 21 учитель має вищу
категорію; 4 учителі - спеціалісти І категорії; 2 – спеціалісти), 10 працівників обслуговуючого
персоналу та навчається 190 учнів.

З 2006 року Угерська СЗОШ І-ІІІ ст. стала центром Угерського освітнього округу. Протягом
останніх 6 років школа учні нашої школи за кількістю здобутих дипломів у ході проведення ІІ та ІІІ
турів Всеукраїнських олімпіад, різного виду конкурсів, турнірів, входять у чільну п’ятірку переможців
серед загальноосвітніх шкіл району. Методична робота, як одна із найважливіших складових
освітнього процесу, у школі з педагогічними працівниками реалізується в основному через традиційні
колективні та індивідуальні форми роботи: методичні об’єднання, постійно діючі проблемні семінари,
творчі групи, педагогічні читання, виставки, творчі звіти, конкурси, тощо.
Сьогодні відомі багатьом прізвища вихідців із села Угерсько: Кухара Володимира Михайловича,
кандидата сільськогосподарських наук, заслуженого агронома України; Сидора Петра Якимовича,
кандидата фізико-математичних наук Львівського Національного університету ім. І.Франка; Годіва
Андрія Павловича, поета та прозаїка, автора збірок «Свинцева заметіль», «Квочка»; Зозуляка Петра
Михайловича, керівника факультету геодезії при Національному університеті «Львівська політехніка»;
Кобзи Ігора Івановича, професора завкафедрою судинної хірургії Львівського медичного університету;
Кухара Євгена Володимировича, колишнього голови Стрийської районної державної адміністрації;
Онишкевича Ігора Адамовича, настоятеля церкви св. Миколая-Чудотворця на Аскольдовій могилі у
місті Києві; Палія Михайла Михайловича, промотора справедливості та судді у Трибуналі Верховного
Архиєпископа Києво-Галицького УГКЦ та багато інших.

