
Гісторыя школы 

1937г. – адкрыта 4-класная польская школа ў хаце сельскага млынараКіселя 

 Пятра Несцеравіча.  Працавала толькі адна настаўніца-полька. 

1939г. – школа стала беларускай пачатковай. Працаваў настаўнік Раманоўскі 

 Аляксандр Пятровіч. 

 

1940г. – арэндавана яшчэ адно памяшканне у П.Я. Гулевіча. Прызначаны яшчэ 

 адзін малады настаўнік Бярнацкі Макар Пятровіч. 

1944г. – школа стала сямігадовай. М.П. Бярнацкі прызначаны в.а. дырэктара     

школы. Пачала працаваць настаўніцай Кісель Ніна Пятроўна. 

Сямігодка дзейнічала ў канфіскаванай хаце П.Я. Гулевіча. 

Дадаткова арэндаваны яшчэ дзве пабудовы у З.М. Акуліцкага і  Н.І. Сідарэвіч. 



 

1945г. – перабудаваны яшчэ адзін школьны будынак, які быў перавезены з 

               суседняй вёскі Вялікія Кашэўнікі. Дырэктарам школы стаў былы  

франтавік Калмыкоў Леанід Пятровіч, які ўжо меў на той час рэдкую 

 вышэйшуюадукацыю. Ваенруком і настаўнікам фізкультуры стаў  

франтавік Глухаў Валянцін Вітальевіч. 

1946-1950г. – дырэктарамі школы працавалі Ільініч Марыя Зіноўеўна, Пінчук  

 Аляксей Міхайлавіч, Кацняльсон Уладзімір Міхайлавіч. 

1950-1958г.–дырэктар школы Рублеўская (Раманоўская) Вольга Васільеўна. 

1953г. – пачала працавць маладая настаўніца матэматыкі Раманоўская (Посах) 

               Антаніна Паўлаўна. 

1959-1984г. – дырэктарам школы на прцягу 25 гадоў працаваў Бярнацкі Макар  

 Пятровіч. 

1961г. – на базе Выверскай школы адкрыта вячэрняя школа. 

1966г. – гаспадарчым спосабам быў пабудаваны яшчэ адзін вялікі драўляны  

 школьны будынак. Школа стала сярэдняй агульнаадукацыйнай. 



 

1966г. – пачаўся І-ы школьны фестываль “Дружба-1966”, г.Тырва, Эстонія. 

               Ініцыятарам яго стала старэйшая піянерважатая Сушко Зінаіда. 

1969г. – набыты чарговы драўляны дом з гаспадарчымі пабудовамі. Ён быў  

 пераабсталяваны ў школьную сталовую. Дадаткова арандавалі пакоі  

 ў Кісель Варвары Міхайлаўны для групы прадлённага дня і ў  

 Раманоўскай Марыі Мікалаеўны пад класны пакой. Для гаспадарчых 

 работ купілі каня і неабходны інвентар. 

1972г. – школа набыла трактар МТЗ-50. Пачалі вывучаць трактарную справу. 

1974г. – пабудавана новая двухпавярховая цагляная школа. 

 



1975г. – пабудавана дадаткова школьная прыбудова. 

1976г. – пабудаваны фізкультурна-спартыўны комплекс. 

1984г. – дырэктар школы Соніч Андрэй Міхайлавіч. 

1986г. – пачатак пераходу сярэдняй дзесяцігадовай школы на 11-гадовы тэрмін  

 навучання. 

1987г. – адкрыццё школьнага музея “Спадчына”. Кіраўнік – настаўнік гісторыі  

              Шыдлоўскі Ілья Ільіч. 

1991г. – дырэктар школы Мінец Мікалай Сцяпанавіч. 

1995-2011г. – дырэктар школы Васільеў Уладзімір Яўгенавіч. 

1996г.–Выверская сярэдняя школа перайменавана ў “Дзіцячы сад- 

               агульнаадукацыйная сярэдняя школа”. 

1997г. – Выверская сярэдняя школа ўрачыста адзначыла сваё 60-годдзе. 

2009г.–ДУА “Выверскі УПК дзіцячы сад-агульнаадукацыйная сярэдняя 

 школа” 

2011г.,студзень – ДУА “Выверскі УПК дзіцячы сад-агульнаадукацыйная школа 

Маладзечанскага раёна”. 

2011г.,люты-верасень – в.а. дырэктара школы Капцюг Ірына Антонаўна. 

2011г.,верасень-2013г.,жнівень – дырэктар школы Вяршыцкі Юрый 

 Уладзіміравіч. 

2011г.,кастрычнік – пачынае дзейнічаць у новым памяшканні школьны 

            гістарычны музей “Спадчына”. Кіраўнік – настаўнік гісторыі Баканоўскі  

           Вячаслаў Рыгоравіч. 

2013г.,жнівень-2017г.,красавік – дырэктар школы Карповіч Жана Васільеўна. 

2014г.,студзень – ДУА “ Выверскі УПК дзіцячы сад-базавая школа  

             Маладзечанскага раёна”.  

2017г.,красавік-май – в.а. дырэктара школы Юкевіч Марына Анатольеўна. 

2017г.,май – дырэктар школы Старавойтаў Павел Валер’евіч. 

2017г.,жнівень-верасень – арганізаваны гістарычны куток у кабінеце гісторыі і 

            геаграфіі. Загадчык – настаўнік гісторыі і геаграфіі Баканоўскі Вячаслаў      

  Рыгоравіч. 



 

 


