НВК «Волезадеревацький ЗНЗ I-III ступенів ДНЗ»

У НВК села Воля Задеревацька навчаються діти з даного села та з сусіднього села
Задеревач. Село Задеревач вперше згадується в архівних документах за 1371 рік. А село
Воля Задеревацька - за 1791 рік. У селі Воля Задеревацька перша школа, так звана
приходська, була заснована у 1859 році. Її відвідувало 53 із 87 дітей шкільного віку. Діти
навчалися у приватних сільських хатах. Першим вчителем був А. Меленевич.
У селі Задеревач теж здійснювалося навчання дітей у сільських хатах доки у 1930
році не було збудовано двокласну школу (площею 77 м. кв.). Її відвідувало 120 учнів, яких
навчали 2 вчителі.
У наступні роки у с. Воля Задеревацька кількість учнів і вчителів була такою:
1913 р. – двокласна школа, 219 учнів, 3 вчителі;
1930 р. – двокласна, 138 учнів, 2 вчителі;
1939 р. – чотирикласна, 152 учні, 4 вчителі, вечірня – 211 учнів;
1952 р. – семирічна, 172 учні, 5 вчителів;
1963 р. – на базі семирічної восьмирічна, 150 учнів, 11 вчителів.
1990 р. – восьмирічну перейменовану на основну, 194 учні, 16 вчителів.
До II Світової війни в перших і других класах діти вчилися по року, у третіх і
четвертих – по два роки в кожному класі. Хто не міг засвоїти річну програму, залишався
на другий рік. Були учні, які в одному класі могли вчитися по декілька років. За непослух,
не виконання завдань вчителя дітей карали фізично. У першому і другому класах учні
писали на дощечках, а в третьому і четвертому – в зошитах. Вивчали такі дисципліни:
польську мову, українську, рахунки, історію (лише по карті). Раз на тиждень до села
приїжджав священик і вчив дітей катехизму.
У 30-тих роках у с. Воля Задеревацька розпочалося будівництво нової школи, яке
в 1937 році було завершено.
Під час німецької окупації школи в селах В. Задеревацька та Задеревач були
закриті. У післявоєнні роки навчання дітей відновили. У с. Воля Задеревацька учні
навчалися у двох приміщеннях: у хаті жителя І. Дидина та в колишній резиденції
священика, в якій до цього проживав настоятель місцевої греко-католицької церкви о.
А.Бандера – батько Степана Бандери.

За часів сталінських репресій (30-ті роки XXст.) школа піддавалася політичному
тиску. У цей час був арештований її директор Роман Пруб’якевич як член підпільної
організації, що боролася проти радянської влади. Про його подальшу долю нічого не
відомо.
У с. Задеревач у початковій школі у 1963 р. навчалося 50 учнів і працювало 2
вчителі зі середньою педагогічною освітою.
На початку 70-х рр. початкову школу в с. Задеревач було закрито, її учнів
переведено до школи в с. Воля Задеревацька. З того часу учні з двох сіл стали навчатися
спільно. Та у певний час приміщення школи перестало задовольняти потреби учнів і
вчителів. Класні кімнати були замалими, не вистачало приміщень, щоб вчитися в одну
зміну. Опалювалася школа дровами.
У 1995 році в селі побудували нову, за сучасним планом, середню школу. Її
відкриття приурочили до таких славних дат 400-річчя від дня народження Богдана
Хмельницького і 4-ї річниці незалежності України.
Школу післявоєнні роки очолювали:
Селезньов Феодосій Костянтинович
Цап’як Михайло Данилович
Микола Цебрик (1971 – 1990 рр.)
Михайло Кушина (1990 – 2004 рр.)
Олександра Вацюцяк (2004 –2006 рр.)
Ірина Кушина (2006 р. і до сьогодні).
У 2009 році за сприянням Народного депутата В. Швеця у школі було урочисто
відкрито клас Степана Бандери (до 100-річчя з дня уродин Провідника), подано документи
про присвоєння школі імені Степана Бандери. У 2010 році школу було реорганізовано у
навчально-виховний комплекс «Волезадеревацький загальноосвітній навчальний заклад І
– ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» у зв’язку з відкриттям при школі дитячого садка
на 25 місць.
НАШЕ СЬОГОДЕННЯ
Навчально-виховний процес забезпечують 26 вчителів ( з них 2 сумісники та 1
вчитель перебуває у відпустці по догляду за дитиною досягнення нею 3-річного віку ).
З них мають вищу кваліфікаційну категорію 14 вчителів, І кваліфікаційну
категорію – 8 , ІІ кваліфікаційну категорію – 2 , спеціаліст – 2.
Звання « Старший вчитель » - 4, « Вчитель методист » - 1 (Пищик М.О. – витель
інформатики, зав. методкабінетом).
Фіналістами III етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» стали Кокідяк
Л.Б.– вчитель географії (2003р.), Пікас Л. Д. – вчитель поч. класів (2009 р.), Марисей О.І. –
вчитель хімії (2010р.). Пікас Л.Д. також була лауреатом Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель XI сторіччя» (2010р.).
А ще вона стала фіналістом II етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у
2011 р., видала і підготувала до видання кілька книжок для дорослих і дітей та
методичних посібників для початкової ланки освіти.
ГОРДІСТЬ ШКОЛИ
Славні випускники школи
Слєпова (Іванюк) Любов – лікар-хірург, зав. відділом реанімації Київського
інституту педіатрії, гінекології і акушерства, Іванюк Михайло – начальник ЦТП м.

Моршина, депутат місцевої м/р, Дидин Іван – колишній зав. фінвідділом Стрийської РДА,
Пазій Василь – викладач Сімферопольського поліграфічного інституту, Грицишин Наталія
– викладач сільськогосподарського інституту, кандидат наук . Багато випускників стали
медиками, вчителями.
До школи в якості вчителів повернулися такі її колишні учні як Вацюцяк О. І.
(директор школи, нині покійна), Костів Леся, Дидин Лідія, Вальків Іванна.
Переможці шкільних олімпіад:
2006-2007 н.р.
ІІ місце зайняла учениця 8 класу Іванюк Мар’яна з хімії – (вчитель Івасів О.В.)
ІІ місце – учениця 8 класу Мамчій Іванна з географії - (вчитель Кокіндяк Л.Б.)
ІІ місце – учень 7 класу Бальковський Назар з математики - (вчитель Суслик
М.Й.)
2007-2008 н.р.
ІІ місце з хімії – учениця 9 класу Іванюк Мар’яна (вчитель Івасів О.В.)
ІІ місце з географії – учениця 9 класу Мамчій Іванна (вчитель Кокіндяк Л.Б.)
2008-2009 н.р.
ІІ місце з фізики – учень 9 класу Кравчук Роман (вчитель Слотвінська М.С.)
ІІ місце з хімії – учень 10 класу Бальковський Назар (вчитель Івасів О.В.)
2009-2010 н.р.
ІІI місце з фізики – учень 11 класу Бальковський Назар (вчитель Слотвінська М.С.),
2010-2011 н.р.
ІІI місце з фізики – учень 11 класу Кравчук Роман (вчитель Слотвінська М.С.),
Кравик Р. набрав 196 балів по ЗНО з фізики у 2011 р.
Переможці районних та обласних конкурсів:
2006 – 2007 н.р.
Учні 2 класу – призери обласного радіодиктанту,
ІІ місце – вокальний ансамбль дівчат НВК в конкурсі “Сурми звитяг”.
2007 – 2008 н.р.
ІІ місце - шкільний “Еліт - клуб” в конкурсі шляхетності
2008 – 2009 н.р.
І місце в районному конкурсі інсценізованих творів Т.Г.Шевченка
2009– 2010 н.р.
Лауреат II етапу в номінації «Авторський вірш», II вікова група на обласному
фестивалі-конкурсі ««І слово, і пісня, матусю, тобі», уч. 7 кл. Заяць О (вч. Цюк О. Р.).
І місце в районному конкурсі Шевченківських читань, уч. 7 кл. Костів Д. ( вч.
Маркович О. І)
2010– 2011 н.р
Лауреат III ступеня в номінації авторська проза, II вікова група на обласному
фестивалі-конкурсі ««І слово, і пісня, матусю, тобі», уч.7 кл. Костів Діана ( вч. Маркович
О. І), дипломант Всеукраїнського конкурсу «Живослово» в номінації «Читці-аматори».
2011– 2012 н.р.
І місце в районному конкурсі «І слово, і пісня, матусе, тобі» (номінація проза) Кравук О., 6 кл. (вч. Цюк О. Р.), . ІI місце в районному конкурсі «І слово, і пісня, матусю,
тобі» (номінація «Авторська поезія»), Козел В., 5 кл. (вч. Цюк О. Р.).

Спортивні досягнення учнів за останні роки (районні та обласні змагання)
2007 – 2008 н. р.: 4м. з футболу, 3місце – з волейболу (хлопці), 3місце – з шашок.
Учні Максимів А. та Оленяк М. захищали честь району в обласних змаганнях з футболу.
Чапкайло В. представляв район на обласних змаганнях з військової підготовки. Петрів Т.
брав участь у обласних змаганнях з настільного тенісу.
2008 – 2009 н. р.: 1місце – настільний теніс, 3місце – волейбол (юнаки), 3місце –
волейбол (дівчата). Болехівський Т., Мариній М. та Зубінська М. зайняли 4м. на першості
області з настільного тенісу.
Болехівський Т., Мариній М. та Зубінська М. зайняли 2м. в обласних змаганнях з
настільного тенісу. Болехівський Т. увійшов у 10-ку кращих спортсменів району.
2009 – 2010 н. р.: 1місце – настільний теніс (9-тикласники Болехівський Т.,
Мариній М.та Зубінська М. виконали 2 дорослий розряд).
1-2місця – у районних змаганнях з ДПЮ, присвячених 100-річчю з дня народження
Степана Бандери. Кравчик А. брав участь у складі збірної району у першості області з
ДПЮ.
II м. в районі волейбол (юнаки), III м. – волейбол (дівчата),
2010 – 2011 н.р.: I м. в районі волейбол (юнаки), II м. – волейбол (дівчата), I м. в
районі баскетбол (дівчата).
2011– 2012 н. р.: I м. в районі волейбол (юнаки), I м.- настільний теніс (збірна
НВК), II м. – волейбол (дівчата), I м. в районі баскетбол (дівчата)
Поетичні рядки про нашу школу
Розташоване за 23 кілометри
На південний схід від Стрия
Село Воля Задеревацька над Сукілем,
Що вливається в систему Дністра.
За останні роки не впізнати –
Розрослось село вздовж і в ширину.
Мов гриби, звелись цегляні хати,
Школу вибудувано нову.
Школа – гарна, двоповерхова,
В кабінетах меблі у нас
Їдальня затишна і простора,
Сучасний комп’ютерний клас .
А спортзал – міг такий лише снитись,
Учні в нім тренують тіла.
І ми маємо чим похвалитись –
Здобувають призові місця.
Учні школи не тільки спортом
Займатися люблять всі,
Долають в науці рекорди,
Малюють, співають пісні.
Мають волю змагатися, жити.
Дух Бандера їм свій передав.
Рідний край заповів їм любити,
Коли тут, у селі, проживав.

В різних конкурсах беруть участь
Діти, їздять в район недарма.
Про таланти із Волі учнів
По окрузі слава луна.
А тому це усе, що чудовий
Колектив педагогів тут є.
Кожен вчитель свій вогник любові
У сердечка дитячі несе.
Дружні в школі на Волі діти.
Як родина одна – вчителі.
Вміють радість чиюсь розділити
І підтримать, як треба, в біді.
Молоді в нас директор, завучі,
Та роботу знають свою.
Розвивати школу стараються,
Всіх сплотити в одну сім’ю.
Отака то є наша школа.
Хай завжди вона славна буде.
Дух Бандери і слово героя
Хай витає в школі, живе!
Вчитель НВК Пікас Л.Д.

