Великодідушицька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

З історії школи
Перша школа була побудована в 1935 році. В ній навчалися учні старших
класів, а молодші займалися в колишній резиденції священика. Директором
школи був п. Микита Микитин родом із с. Угільна. Він очолив педагогічний
колектив, який складався, в основному, з вчителів-поляків. Це п. Янка
Стуйкевичова, Говорка, Левицька, Ян Майденьгендер та вчитель - українець
Володимир Натинчук - сотник січових стрільців. Згодом директорами школи
були: п. Лесь Лесик – сотник січових стрільців, Володимир Натинчук, п.
Берчик, п. Барнич, пізніше Женюк, Барський, Любов Василівна Медведєва,
Ярослав Степанович Білінський.
Щотижня дві години кожен клас вчив релігію. На фізкультуру діти ходили
до річки. Вивчали такі предмети: українську та польську мови, історію України
й Польщі, географію, математику, співи, трудове. В 60-их роках школа
займалася кролівництвом, садівництвом. Була велика кролеферма , коні,
пришкільна ділянка.
Зимою 1976 р. розпочалося навчання в новозбудованій школі. Директором
був Шимків Є. Д., заступником Гіп Р. З.. З 1980 р. було введено предмет
«автосправа».
З 1986 р. педколектив очолив директор Гресько І. О., заступники – Джуфер
Г. І., Чапкайло Г. М.. В школі навчалися учні з навколишніх сіл: Угільни,
Сихова, Малих Дідушич, Волі Задеревацької.
1 вересня 1990 р. відбулося вперше освячення школи о. Миколою Надутим.
У школі почали проводити уроки катехизму.

Школа сьогодні
У школі навчається 223 учні та працює творчий педагогічний колектив у
складі 35 вчителів під умілим керівництвом директора школи п. Тараса
Богдановича Василіва - вчителя фізики, педагогічне звання «старший вчитель»,
на посаді з 1996 р.. Заступниками є Ганна Михайлівна Чапкайло – вчитель
фізики, педагогічне звання «старший вчитель» та Ольга Юріївна Хомин –
вчитель української мови та літератури, педагогічне звання «старший вчитель».
Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив школи, –
«Моніторинг якості навчально – виховного процесу в умовах сучасної школи.»
У школі однозмінне навчання, є спортивний зал, стадіон, комп’ютерний
клас, бібліотека, майстерня, їдальня, кабінет медсестри, психолога, логопеда, а
також спеціалізовані кабінети автосправи та автодром, так як навчальний
заклад працює за технологічним профілем. По закінченні школи діти
отримують посвідчення водія транспортних засобів категорій «В», «С».
Вчителі та учні школи беруть активну участь у громадському житті села.
При школі створено дитячий хор під керівництвом вчителя музики Мирослави
Іванівни Стельмах
педагогічне звання «старший вчитель». Також при
навчальному закладі відкрито філіал Дашавської музичної школи ім. Ф.
Колесси під керівництвом Василя Івановича Стельмаха. З 1987 р. офіційно
працює історико – етнографічний музей «Історія нашого села» під
керівництвом вчителя історії – Оксани Петрівни Яцик.
В 2011 р. було встановлено та освячено фігуру Матері Божої.
Учні школи входять до складу футбольної команди «Сокіл» с.Великі
Дідушичі.
Діти відвідують шкільні гуртки: історико – краєзнавчий, драматичний,
«Ерудит», «Феміда», «Палітра», вокальний, хоровий.
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