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Загальні відомості  

про Долинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів  

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Історія Долинської школи починається 1949 року, коли у 

звичайній селянській хаті відкрилася початкова 

малокомплектна школа зі складом у 21 учень. Перша вчителька 

– Петренко Варвара Свиридівна. Саме вона дала назву селу, 

виходячи з того, що воно розташоване в долині річки 

Когильник. 

Перший випуск відбувся 1952 року. У 1956 році було 

введено семирічну освіту, а в 1974 – восьмирічну. У 1986 році 

школа з восьмирічної реорганізована в середню. Зараз це 

двоповерхова сучасна будівля з просторими кабінетами. 

У школі створено всі умови для забезпечення 

гарантованого права громадян на здобуття якісної повної 

загальної середньої освіти, для формування гармонійно 

розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного.  

З метою забезпечення особистісно-орієнтованої 

підготовки здібних та обдарованих учнів школа працює над 

програмою «Обдарована молодь». Педагогічний колектив 

докладає значних зусиль для забезпечення результативності 

навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, 

загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованих на 

розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення 

умов для самореалізації. Учні школи є активними учасниками 

заходів, які проводить БДТ. У районних конкурсах учнівської 

молоді багато учнів посіли призові місця та отримали грамоти і 

дипломи. Також щороку беруть участь у міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах таких як: математичний конкурс 

«Кенгуру», природничий конкурс «Кришталева сова», в 

історичному конкурсі «Лелека». 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну 

базу. Головний корпус будівлі школи введений в експлуатацію 

у 1986 році з проектною потужністю 392 місця. У другому 

корпусі школи, де навчаються учні початкових класів, також є 

шкільна майстерня. У третьому, окремому приміщенні 

знаходиться їдальня на 80 місць. Всього у школі 14 класних 

кімнат, в т.ч. навчальні кабінети – математики, фізики, біології, 

української мови та літератури, інформатики. Також є 

методичний кабінет, спортивний зал, бібліотека і читальний зал 

на 8 місць, медичний кабінет, спортивний майданчик, стадіон, 

навчально-дослідна ділянка (50 ар). 

Здійснюється підвіз шкільним автобусом «АС-Р 32053-07 

МРІЯ» (2012 року) дітей та учителів з віддаленої частини села, 

що знаходиться за річкою Когильник на відстані понад 3 км від 

основного поселення. 
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