Село Березівка!...
Цей мальовничий куточок, ніби навмисне, загубився серед розкішної природи
Поліського краю: вічнозелених лісів, струнких красунь-берізок, безмежних полів і
садків.

А в центрі села, ближче до лісу, розкинулось дитяче містечко, ім’я якому –
Березівський навчально-реабілітаційний центр.

Мешканці цього містечка – глухі і слабочуючі діти. Вони вчаться тут сприймати
душею і серцем красу рідної природи, яка їх оточує, слухати спів пташок і шелест
листочків, охоче опановують навчальні предмети, з користю проводять свій вільний
час і вірять у свою щасливу долю. Для багатьох дітей школа стала рідною домівкою,
сімейним кораблем, на якому вони пізнають премудрості складного життя, аби
потім не загубитися у бурхливому потоці сьогодення, знайти своє місце серед
добрих людей.

І хтось, можливо, скаже, що нелегка склалася в нас доля.
У когось, може, серце затріпоче від жалю…
Та жалкувати нас зовсім не треба:
В щасливу долю ми повірили свою.

Це вчителі вселили віру нам у себе,
Допомогли дорогою упевнено іти,
Навчили крокувати впевнено і сміло
Стежиною крізь терни до мети.

Учителі нас залюбили в рідне слово,
Воно запало в душі назавжди.
Без маминого слова – нема мови,
А мова нам, як знахідка в житті!

На кожному уроці – вкраїнська рідна мова,
Її малиновий і ніжний чуєм дзвін.
Наставники ви наші, добрі і ласкаві,
Прийміть синівський до землі уклін!

«Кожна травинка зростає на своєму корені», - кажуть в народі. Духовним
коренем кожного з нас є відчуття свого роду, оточення і тієї стежки, на якій зростав.
Саме це єднає усю шкільну родину – від учнів до цілого покоління людей, які більшу
частину свого життя подарували глухим і слабочуючим дітям.

Отож, невигадана казка про народження школи, яка стала матір’югодувальницею не лише для сотень обездолених дітей, але й для багатьох її
працівників у ті важкі післявоєнні роки.

А починалося все так…
(екскурс у минуле…)
Холодний і голодний січень 1947 року…
Постановою Виконкому Житомирської обласної
ради депутатів трудящих було визначено
мережу спецбудинків в області на 1947 рік.
У переліку – Березівський спецбудинок у
Житомирському районі. З того часу і
починається
відлік
історії
Березівської
спецшколи. Саме сюди, з розформованого в
Радомишлі дитячого будинку для сиріт,
перевезли вихованців до Березівки і розмістили
у приміщенні будинку, який своєю архітектурою
вирізнявся з-поміж інших споруд села.
Приміщення, в якому школа розмістилася,
має свою історію…

Перенесемося
на
століття назад. Ще в сиву
давнину краса нашого краю
чарувала усіх, хто хоча б раз
побував тут. У ХІХ столітті,
подорожуючи
чудовими
місцями,
милуючись
їх
незайманою
красою
і
природою,
Іван
Арндт
(представник
німецького
роду), вирішив назавжди
оселитися тут. Невдовзі і вся
його сім'я переїздить сюди.
Арндтам тут подобається усе:
природа, працьовиті українці,
благодатна
можливість
ведення господарства.

Іван Арндт побудував у Березівці для сестри Кароліни ось цей будинок,
в якому вона проживала довгий час.

Кароліна була хрещеною матір’ю видатного піаніста Святослава Ріхтера,
який народився у Житомирі.

Сам Іван Арндт жив у Черемошному, посадив у центрі села парк, побудував
маєток, який зберігся до наших днів, нагадуючи всім про ті далекі часи.

Арндти були добрими господарями, хліборобами, відомими діячами в галузі
культури.
Іван Арндт на власні кошти побудував Березівську земську школу, в приміщенні
якої навчаються тепер сільські діти.

У Березівку з благодійною акцією-зустріччю приїздив онук Івана Арндта –
Ніколаус Арндт, сім’я якого тепер проживає в Баварії.

(Зі спогадів…)
Про ті далекі часи згадує Тетяна Антонівна
Ящук:
«У Березівську школу приїхало 39 учнів.
Вони навчалися в чотирьох класах: в двох
підготовчих, першому та другому. Разом із
дітьми прибуло 5 вчителів:
Катерина Володимирівна Зосіч (вчителька
початкових класів);
Анастасія Данилівна Плужник (вчителька
другого класу);
Харитон Карпович Нецвітний (завуч);
Галина Мусіївна Нецвітна (вчителька підготовчого класу);
Віра Іванівна Штейн (вчителька першого класу).

Директором школи був призначений
вмілий організатор, дбайливий господар.

Олександр

Гнатович

Зеленюк,

В одному приміщенні були класи, спальні, швейна майстерня, кабінет
директора, учительська.

Кухня, їдальня, продуктова комірка знаходилась там, де зараз історичний
кабінет. На горищі розмістили склад. Світла не було. Гасові лампи – ось і вся
електрика. За хлівом було приміщення, в якому влаштували баню з котлом,
полками, двома баліями, а також пральню. Умов для прання білизни не було. Прали
у двох баліях, що й мились діти. Вихованці самі рубали дрова, розпалювали грубки і
слідкували за тим, щоб в приміщеннях було тепло».

Цезарина Володимирівна Ткачук (Лис) додає:
«…Була в школі і бібліотека, яка вміщувалась в
трьох старих шафах. Бібліотекою відала Дора
Федорівна Петрова, дочка фабриканта і дружина
генерал-губернатора. Це була культурна, освічена
людина, володіла кількома іноземними мовами.
Обов’язки
бібліотекаря
вона
поєднувала
з
обов’язками нічної няні. Діти і працівники поважали її
за сумлінність і людяність.
Вчилися у дві зміни. Не вистачало зошитів,
підручників, дзеркал, зміни одягу… А той, який мали,
був дуже старенький. Розкошував педикульоз, що
вимагав великої роботи всього колективу, особливо
медсестри та вихователів».

Згадує Клара Дмитрівна Перегудова:
«Природа була чудова. Колись там, де зараз школа №2, чарував очі розкішний
сад. А за навчальним корпусом школи №3 виблискував дзеркальною водою ставок,
обабіч якого росли стрункі берези. У ставку діти ловили рибу.

Минали роки… В школі створився колектив однодумців, яких об’єднувало
бажання навчити глухих дітей читати, писати, спілкуватися дактильно-жестовою
мовою, формувати у них словесне мовлення.
А для учнів потрібно було створювати необхідні умови для проживання.
У 1951 році Олександр Гнатович Зеленюк
перейшов працювати в Житомирську школу для
глухих, а Березівську школу-інтернат очолив
Гриценко Дмитро Кирилович. У цей період у
колектив вливаються нові колеги: Ящук Тетяна
Антонівна, Матвієнко (Чичук) Ганна Василівна,
Мосійчук Ганна Олександрівна, Марчук Тетяна
Йосипівна, Гриценко Софія Кирилівна, Яворський
Леонід Павлович, Лис (Ткачук) Цезарина
Володимирівна,
Гончарук
Марія
Іванівна,
Козирєва Ганна Олексіївна, Гриценко Павло
Леонідович.

Разом з першим випуском у 1953 році виїжджає з Березівки директор школи
Дмитро Кирилович Гриценко.

Тривалий час цю посаду займає Григорій Павлович
Нездоля, який мав чималий досвід роботи з глухими
дітьми. Це була працьовита, наполеглива і вимоглива до
себе і до своїх колег людина. Григорій Павлович разом із
завучем Євгеном Дмитровичем Башинським піклується
про добробут дітей. В цей час їх налічувалось 75.
Та контингент з кожним роком зростав. Настала
потреба відкрити дошкільне відділення. Школі не
вистачало приміщень. У 1950 році в Садках, що в трьох
кілометрах від Березівки, розформовують дитячий
будинок. Приміщення, в якому він розміщувався,
передають в користування Березівській спецшколі.

Тут розміщують молодші класи та дошкільне відділення. Маленьких діток
оточують своїм піклуванням педагоги Лідія Прокопівна Живун, Марія
Костянтинівна Яворська, Надія Іванівна Свінціцька, Людмила Макарівна Титарєва
(Дацюк), Олена Петрівна Сінкевич, Тетяна Йосипівна Марчук, Валентина Василівна
Левченко, Настя Данилівна Плужник, Катерина Володимирівна Зосіч.

(зі спогадів…)
«В ті часи в школі вирощували полуниці, капусту, огірки, помідори, щавель,
цибулю, кріп, петрушку. Рівненьким рядочком росли кущі смородини. На території
школи була закладена ялинкова алея».

(зі спогадів…)
Згадує Надія Іванівна Свінціцька:
«Ходили з Березівки у Садки пішки. В сніг, дощ, заметіль. Йшли до глухих діток
«сіяти розумне, добре, вічне, творити звуки в німій тиші».
У 1950 році виділяються кошти на будівництво школи. Підрядчика не було.
Школа будувалася господарським способом. Активну учать у будівництві брали діти
і працівники школи.

(зі спогадів…)
«На будівництві працювали всі: вчителі, вихователі, техпрацівники, учні.
Навантажували і розвантажували машини з камінням і цеглою, носили цемент,
дошки, змішували і подавали будівельникам розчин. Усім хотілося якнайшвидше
переступити поріг нової школи» .

А ось і три випуски, починаючи з 1956 р.

У 1960 році перед дітьми гостинно відчинив двері двохповерховий учбовий
корпус (школа №1).

Учнів ставало все більше. В школі відкрили перші окремі класи для туговухих. У
1963 році був побудований одноповерховий будинок (школа №2).

У 1967 році вперше і востаннє випускається клас
туговухих (класний керівник Лариса Іванівна Свинаренко).
З 1968 року за наказом Міністерства освіти СРСР були
відкриті окремі школи для глухих і туговухих. Одну з таких
шкіл відкрили в Троянові на базі розформованого будинку,
куди і були переведені з Березівки відповідні класи. Глухі
залишаються в Березівці. В навчальному плані для таких
дітей відбуваються зміни. Тепер усі здобувають освіту за 8
класів масової школи протягом дванадцяти років.

У 1963 році відкрили класи для туговухих дітей.
У 8 класі вводиться виробниче навчання по 4 год. на
тиждень. Випускниками стають учні 9-го класу (класний
керівник Марія Петрівна Личакова).

Виходить на пенсію завуч
школи
Башинський
Євген
Дмитрович, який працював на
цій посаді з 1948р. по 1966р.

Прослідковується нестабільність в керівництві школою:

1966-1968 н.р. директор – Іщук Федір Павлович,
завуч – Нездоля Григорій Павлович.

1968-1970
Андрійович,

н.р.

директор

–

Луценко

Василь

завуч – Нездоля Григорій Павлович.

1970-1974 н.р. директор –
Маргуліс Йосип Ілліч,
завуч – Соболевський Павло
Васильович.

1974-1975 н.р. директор – Маргуліс Йосип Ілліч,
завуч – Мосійчук Ганна Олександрівна.

З 1968 року сталися зміни в навчальних планах. За наказом Міністерства освіти
були відкриті окремі школи для глухих і туговухих дітей. Одна з таких шкіл
знаходилася в Троянові. Разом з дітьми в Троянів переходять і деякі вчителі:
Сінкевич Олена Петрівна, Перегудова Клара Дмитрівна, Бойко Ганна Євгенівна,
Бондаренко Микита Овер’яновець.
Глухі діди залишаються в Березівці і здобувають освіту за 8 класів.
У 1975 році знову відбуваються зміни. Туговухі отримують статус слабочуючих і
з Троянова переводяться в Березівку, а глухі діти з Березівки в Троянів. І з цього року
школа в Березівці функціонує як загальноосвітня спецшкола-інтернат для
слабочуючих дітей.
Очолює школу Маргуліс Йосип Ілліч, а його заступником
по навчально-виховній роботі – Павло Васильович
Саболевський, з наступного року – заступником директора
стає Веремійчук Олександр Васильович, завучем по
виховній роботі – Мирончук Алла Володимирівна.
У
1989
році
відбулися
демократичні вибори керівника
школи. Ним стає Веремійчук
Олександр Васильович, завучем з
навчально-виховної
роботи
–
Васянович Л.П.
Педколектив поповнюється за
рахунок Троянівських вчителів:
Добровольської Ніни Антонівни,
Козел Марії Йосипівни, Демидчук
Валентини Миронівни, Веремійчук Галини Степанівни.

З ініціативи адміністрації
школи
та
при
підтримці
обласного
відділу
освіти
розпочинається
будівництво
трьохповерхового
спального
корпуса,
який
починає
функціонувати з 1980 року.

У школі №3 зробили ремонт, спальні переобладнали в кабінети: української
мови та літератури, математики, фізики, біології, географії, методичного кабінету.
У цей період проводиться капітальний ремонт двохповерхового шкільного
приміщення.

Облаштовується слуховий центр з 4 кабінетами для проведення індивідуальної
роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови вчителямисурдопедагогами.

Покращуються житлові умови дошкільнят.

У 1981 році школа знову святкує новосілля – закінчено будівництво спортзалу та
їдальні.
У старому приміщенні їдальні розмістили бібліотеку з читальним залом і
швейну майстерню.

У просторий новий спортзал щодня з радістю прибігали діти: грали в різні
спортивні ігри, тренувалися, загартовували своє здоров’я. Особливо полюбляли
грати у волейбол. Цим видом спорту захоплювався і вчитель фізкультури
Глабчук В.А.

У спортзал також приходили вихованці, які крім вад слуху, мали проблеми зі
здоров’ям.

При підтримці вчителів фізкультури Глабчука В.А. та Краснощокова О.О. діти
перемагали труднощі і крок за кроком наближалися до перемоги над собою,
хворобами. Заняття спортом стало необхідністю для багатьох дітей і одним із
головних завдань педагогічного колективу школи.

Від шкільного порогу – до олімпійських вершин
Сходинки до Олімпу почали закладатися ще з 1984 року, коли волейбольні
команди хлопців і дівчат були постійними переможцями або призерами
Всеукраїнських олімпіад «Повір у себе».

Команди брали участь у чемпіонатах України і ставали чемпіонами. Спортивні
досягнення юні спортсмени демонстрували у всіх видах спорту: легкій атлетиці,
тенісу, футболу. Незабаром про рівень підготовки висококласних спортсменів в
нашій школі стало відомо за межами України.

Незабутнім для наших спортсменів став 1995р. В основний склад збірної
команди з волейболу входили наші випускники: Леонід Дейнека, Віктор
Розбіцький, Олександр Помінчук, Роман Будзінський. Головним тренером збірної
команди України став Краснощоков О.О., вчитель фізкультури нашої школи.

1997р. – участь у Дефлімпійських іграх в Данії (І місце).
Випускникам присвоєно звання «Заслужений майстер спорту».

1999р. – перемога у чемпіонаті Європи серед глухих (І місце).

Молоді волейболісти на чемпіонаті України серед глухих , виступаючи окремо
командою, посіли у 2002р. – ІІІ місце, у 2003р. – ІІ місце.

2008р. – ХХ літні Дефлімпійські ігри в Австралії – І місце.

В складі жіночої збірної команди випускниця школи Ковальчук Ірина стала
чемпіонкою Дефлімпійських ігор.

2012р. –
перемога
нашої
команди в
Болгарії.

ХХІІ Дефлімпійські ігри принесли золото. Триразовим переможцем став Леонід
Дейнека, дворазовим – Сергій Дем’янчук, Ігор Завіруха, Єгор Цимовський, Олег
Антонюк, Ілля Нікіфоров, Ігор Загородній – вперше стали чемпіонами
Дефлімпійських ігор.

2017р. –
Дефлімпійські
ігри в Туреччині –
ІІ місце.

Літо 2017 року. В складі збірної України з футболу випускник школи Собченко
Андрій став чемпіоном Дефлімпійських Ігор.
Школа виховала 4 заслужених майстрів спорту, 5 майстрів Міжнародного
класу, більше 120 чемпіонів України, 6 кандидатів у майстри спорту, 9 чемпіонів
Європи, 8 чемпіонів світу.

Скільки радості приніс просторий читальний зал! Тут проводяться диспути,
конференції, усні журнали, бесіди.

Переобладнали швейну майстерню. Тут господарює вчителька трудового
навчання Гудзь Олена Миколаївна.

Під її керівництвом дівчатка набувають умінь пошиття нескладних виборів,
освоюють техніку макраме, в’яжуть крючком, спицями різноманітні сувенірні
вироби, вчаться вишивати.

У комбінованій (столярно-слюсарній) майстерні
готує дітей до трудової діяльності справжній майстер
своєї
справи,
майстер
«золоті
руки»
Рудницький А.Й.
Роботи дітей експонуються на обласних, республіканських виставках, конкурсах
«Повір у себе». Діти беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Ерудит».

НАШЕ СЬОГОДЕННЯ
З кожним роком зміцнюється матеріально-технічна база школи, зростає
педагогічна майстерність.
Особлива увага стала приділятись корекційно-розвитковій роботі, формуванню
здорового способу життя. За побажаннями дітей та батьків в старшій школі було
введено спортивний профіль.
Рішенням сесії Житомирської обласної ради від 09.04.2013р. №824 Березівську
спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ст. реформовано в комунальний
заклад «Березівський навчально-реабілітаційний центр» Житомирської обласної
ради.
Головною метою діяльності Центру є забезпечення реалізації права на освіту
дітей, які мають вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або
розумовою відсталістю, їх інтеграція у суспільство шляхом здійснення
комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я,
здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.
Структурними підрозділами Центру є:
 дошкільне відділення, у якому функціонує три групи дітей віком від 2 до
6(7) років;
 спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (підготовчий-12 клас);
 реабілітаційне відділення.

Навчально-реабілітаційний центр забезпечує:
 дошкільне виховання;
 здобуття загальної середньої освіти;
 комплексну реабілітацію (педагогічну, психологічну, медичну, фізичну,
соціальну);
 здійснення профільного навчання;
 розвиток природних здібностей та обдарувань;
 фізичний і психічний розвиток;
 кваліфікований психолого-медико-педагогічний супровід;
 соціально-педагогічний патронат;
 ранню соціальну реабілітацію дітей з психофізичними вадами.

Педагогічний колектив – колектив однодумців-професіоналів, який забезпечує
необхідні умови для отримання середньої освіти дітьми з різними вадами слуху,
вирішує проблеми корекційно-розвиваючого навчання. Висококваліфіковані
педагоги Центру адаптують навчальні програми та зміст підручників, співпрацюють з
фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до потреб дитини, створюють
сприятливу атмосферу в шкільному середовищі для успішної соціалізації дітей.
Центр працює з постійним та змінним контингентом вихованців:
 постійний контингент – це учні спеціальної школи та вихованці дошкільних
груп дошкільного відділення;
 змінний контингент - це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку,
які навчаються за місцем проживання, а психолого-педагогічну, корекційнокомпенсаторну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціальнореабілітаційну допомогу отримують в реабілітаційному відділенні Центру або в
умовах сім’ї.
Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію
основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.
В реабілітаційному відділенні Центру функціонують кабінети арт-терапії,
ароматерапії, фіто-бар, кабінети індивідуальної слухомовної роботи, соціального
педагога, практичного психолога, лікувального масажу та лікувальної фізкультури,
медичний пункт, фізіотерапевтичний кабінет, проводиться аудіометричне та
аудіологічне обстеження лікарем-сурдологом, здійснює прийом дитячий невролог.

Відкрито консультативний пункт, метою якого є проведення консультацій для
батьків, які виховують дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку,
педагогічних працівників, психологів, які працюють з такими дітьми.
Центр ранньої допомоги надає комплексну медико-психолого-педагогічну
допомогу дітям зі складними вадами розвитку раннього дошкільного віку, а також
здійснює консультування їх батьків безпосередньо в школі або на дому.

Всебічний розвиток здібностей та нахилів дітей постійного та змінного
контингенту продовжується і в позаурочний час. В Центрі плідно працюють
хореографічний колектив «Посмішка», оркестр народних інструментів, рукодільний
гурток, гурток «Юний конструктор», «Світ паперових фантазій», арт-клуб «Мері
Поппінс», спортивні гуртки та секції.
Учні Центру виступають на різноманітних конкурсах, фестивалях, є
п’ятиразовими чемпіонами Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе». Випускники
успішно продовжують навчання в Національному педагогічному університеті
ім.М.Драгоманова, Київському універсиеті технологій та дизайну, Київському
політехнічному університеті, Національній металургійній академії, Житомирському
інституті медсестринства, Вінницькому соціально-економічному інституті,
Житомирському технологічному коледжі та ін.

Педагоги Березівського навчально-реабілітаційного центру Житомирської
обласної ради пишаються здобутками, але не заспокоюються на досягнутому.
У закладі в складі змінної і постійного контингенту з’явилась ще одна
нозологія дітей зі складними вадами розвитку – діти з розладом аутистичного
спектру.
Саме задля ранньої системної, комплексної і неперервної психологопедагогічної, соціальної та фізичної реабілітації таких дітей рішенням Житомирської
обласної ради від 21.07.2016р. №350 внесено зміни до Статуту закладу, за яким
головною метою, предметом діяльності Центру наразі є забезпечення права на
освіту дітей:
- зі складними вадами розвитку;
- з порушенням слуху у поєднанні із ЗПР або РВ;
- з розладами аутистичного спектру.

Дух школи – в її кадрах, в особистостях педагогів

Сурдопедагог д/в

Вчителька
укр.мови та літ-ри

Сурдопедагог д/в

Вчителька
укр.мови та літ-ри

Вчитель
укр.мови та літ-ри

Вихователька

Вчителька
початкових класів

Вчителька
укр.мови та літ-ри

41 рік свого життя віддала
служінню дітям з особливими освітніми
потребами Любов Петрівна Васянович
(заступник директора – 1990-2001р.р.,
директор – 2001-2017р.р.)

Вчитель-дефектолог

Вчителька
математики

Вчителька
укр. мови та літ-ри

Вона – відмінник освіти України, нагороджена медаллю “Антон Макаренко”,
"Заслужений працівник освіти" (2008р.). Здібна, підприємлива, наполеглива,
принципова. Ніколи не зупиняється на досягнутому. Вимоглива до себе і до
підлеглих, надзвичайно енергійна і працьовита, дбає про поліпшення умов
проживання, навчання і підготовку дітей до самостійного життя.
З її приходом на посаду директора покращилась матеріальна база школи:
збудовано артезіанську свердловину, сучасні очисні споруди, обладнано
реабілітаційне відділення, зроблено капітальний і поточні ремонти у цих
приміщеннях. Її діяльність характеризується демократичним стилем управління.
Заступник
директора
по
навчально-виховній
Раїса Василівна Баранова працює на цій посаді з 1979 року.

роботі

Має вищу дефектологічну освіту, нагороджена
нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».
Вона «Заслужений працівник освіти» (2016р.), методист
вищої
категорії.
Виявляє
високий
рівень
професіоналізму, спрямовує діяльність педагогів на
інноваційне забезпечення навчально-виховного процесу,
здійснює
науково-методичну
діяльність,
має
незаперечний авторитет серед колег. Вміє згуртувати
навколо
себе
творчо
працюючих
педагогів,
доброзичлива, компетентна, вимоглива, щира. Діти
горнуться до неї, як до рідної матері.
Ковалик Катерина Володимирівна – заступник директора з виховної роботи з
2003р.
Має вищу сурдопедагогічну освіту, хороші
організаторські здібності. Добросовісно ставиться до
своїх посадових обов’язків, врівноважена і добра. Дбає
про дітей, їх соціальну реабілітацію, заохочує до
позакласних заходів. Нагороджена нагрудним знаком
МОН
України
«Відмінник
освіти»,
Грамотою
Міністерства освіти.

Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки
педагогічних кадрів у школах, спонукає кожного вчителя до підвищення свого
фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу
педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної
майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в
педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

За повсякденними турботами і клопотами не помічаєш, як швидкоплинною
рікою спливає час. Здається, лише недавно відбувалися ці історичні події, а минуло
вже 70 літ…
Життя продовжується. Історію творять педагоги та учні своєю щоденною
працею, добрими справами, залишаючи після себе незабутній слід.
А учні з вдячністю згадуватимуть своїх наставників.

Роки минають, йдуть у віковіччя,
Лише безсмертя служить недарма!
Дай, Боже, нам відсвяткувати ще й 100-річчя
У рідній школі, з друзями всіма!

