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•        До Великої Вітчизняної війни у селі         
          була початкова школа, яка 

розміщувалася у бараці. Потім її 
перенесли у невелику  хату, де під час 
війни спочатку був німецький склад, а 
потім стайня. Після війни умови 
покращилися. Директором, на той 
час, був Федір Іванович Косянчук, 
біолог за фахом. Він, кілька років, був 
учителем початкових класів, жив у 
школі. Навчалося 30 учнів.  



 

•            У 1958 році на базі початкової 
школи відкрили восьмирічну. 
Директором став О.П. Смоляр. У 
школі вчилися діти з Наталівки, 
Єлизавета, Маковиць, 
Олександрівки. Навчання 
проходило в різних приміщеннях в 
три зміни.   



• Учні старших класів фізичне виховання і 
трудове навчання проводили  у клубі. 
Увечері працювала вечірня школа, 
вчилися дорослі. В зв’язку з  аварійним 
станом приміщень,  восьмирічну школу         

                       було реорганізовано в          

                                 початкову.  

                       Директором якої стала     

                                 Зінаїда Кирилівна          

                                       Лук’янець. 



                  У  1983 році її замінила  
    Євгенія Олександрівна 
  Кузьмінська. Саме з її ініціативи 
  вчителі і батьки почали клопотати 
  про відкриття дев’ятирічної школи,  
  бо кількість дітей дуже збільшилася.  
                                    У 1995 році реконструйовану                                                        
                                    школу  очолив досвідчений        
                                    педагог  Анатолій Григорович         
                                    Афанасьєв . Класів було шість  
                                    (1-6 кл). Навчалися в двох        
                                     приміщеннях: старому(4,5,6 кл.)       
                                     та  павільйоні(1,2,3 кл.).  

 



      1 вересня  1999 року  відбулося відкриття   
оновленого приміщення школи-саду.   

 



 
 ГІМН  

 
Музика А.І. Василенко 
Слова В.Письменного 

1.Свідомі ми своєї справи 
І цілий світ належить нам. 
Нам кожен успіх  для – держави,  
Ми обіцяєм школі і батькам. 
 
2.Шкільний поріг – до світла сходи, 
Шкільний поріг – це в юність злет, 
Де разом всі в обіймах згоди; 
Учений, робітник, поет. 
 
3.Ми не забудем, школо,твої стіни 
Тобі належать наші відкриття. 
Бо ти для нас – початок України 
І творча доля, і саме життя  



 

З 1 листопада 1999 
року по даний час 
директором школи 
працює 

   Олег Григорович 
Мухаровський.  

   В школі навчається  133  
учні. 
 



Вчителі,  
які працювали на 1 вересня 1995 року 



                     

      Протягом  18 років існування                    

                  Наталівської школи  
провели 14 випусків  , закінчили 
навчання 268 учнів.  Перший 
випускний вечір відбувся у 1999 
році.  

 Перша вчителька – Майданович 
Світлана Григорівна. 

 Класний керівник   - П’ятак  Валерій 
Анатолійович, вчитель трудового 
навчання та фізичного виховання. 
 



Перші випускники 1999 року 



Вчителі ,що працюють на даний час  

Степанюк О.П. 

    Мамчуровська            
    Т.М. 

Главацька А.М. Петровська А.С. 

Василенко А.І. 
      Сікора О.П. 

   Ходюк Н.В   Валінкевич Є.П. 



. 

      Макарчук І. А. Семенишина Т.В. Прищепа Л.В. 

Бондарчук Л.П. Кондратюк О.Ф. Козир В.С. 

Даниленко Н.В. 

Шевчук О.О. 



Вчителі ,які також працювали в школі  
 



               Вчителі – пенсіонери :  

 

 

 

 
 

 

Кузмінська 
Євгенія 

Олександрівна  Афанасьєв 
 Анатолій 

Григорович 

Лук*янець Зінаїда 
Кирилівна  

Майданович 
Світлана 

Григорівна  



 
            Наші досягнення  

               

                Обласні олімпіади 
• 2007 р. – Історія (Гранецький Іван – 3 місце) 

• 2008 р. – Історія (Гранецький Іван) 

• 2009 р. – Математика (Захарчук Руслан) 

• 2010 р. – Англ. мова (Михаленко Дарія) 

• 2011 р. – Правознавство (Сахнюк Юлія – 3 
місце)  

• 2012 р. – Географія (Мамчуровська Ярослава ) 



Школо наша, школо, 

 Приголуб нас, мила, 

 Пригорни усіх нас,  

 Як голуб під крила. 

 Ти нас всіх научиш, 

 Як у світі жити, 

 Як зло обминати, 

 А добро чинити. 

 Бджілоньки на квітах, 

 Дітоньки - до школи, 

 Там збирають мудрість, 

 Як мед у полі бджоли. 


