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Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
м. Берестечко Горохівського району 
вул. Козацька, 16 
м. Берестечко

На№
tf.or- № їм/маг,

Від

АРХІВНА ДОВІДКА

По документах державного архіву Волинської області встановлено, що:
- в книзі «Szkoly powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1925/26» є 

список загальних громадських шкіл Горохівського повіту Волинського воєводства, в якому 
значаться дві школи міста Берестечка. В користуванні однієї школи було 5 приміщень, 
загальною площею 191,7 м2, працювали в ній п'ятеро вчителів і навчались 166 дітей. 
В користуванні другої школи м. Берестечко було 3 приміщення, загальною площею 
93,1 м2, працювали 3 вчителі та навчались 208 дітей;

- в протоколі засідання виконавчого комітету Берестечківської районної Ради 
депутатів трудящих від 13 січня 1945 року № 2, при розгляді питання «Про роботу 
районного відділу народної освіти» значиться школа м. Берестечка;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року № 660, відповідно 
до Закону України про освіту, затверджено Положення про середній загальноосвітній 
навчально-виховний заклад, в якому сказано, що: «Основним видом навчально-виховних 
закладів, що здійснюють загальноосвітню підготовку на рівні державних стандартів, є 
середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший -  початкова, другий - основна, 
третій -  старша школа, які відповідно забезпечують початкову, неповну середню і повну 
загальну середню освіту. Школи всіх трьох ступенів залежно від місцевих умов можуть 
функціонувати разом або самостійно -  початкова, основна, старша.»;

- в рішенні виконавчого комітету Горохівської районної Ради народних депутатів 
від 11 жовтня 1994 року № 22 «Про затвердження мережі загальноосвітніх шкіл району на 
1994-1995 навчальний рік», в списку шкіл, які мають групи продовженого дня значиться 
Берестечківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Підстава: «Szkoly powszechne Rzeczypospolitej Polskiej wroku szkolnym 1925/26» . -  
Warszawa, 1927. -  C. 285.
P-1209, on. 2, спр. З, арк. 4; P-6, on. 22, cnp. 150, арк. 239-244;
P-807, on. 2, cnp. 1240, арк. 31, 34, 38.

Примітка: В перевірених протоколах засідань виконавчого комітету Берестечківської 
районної Ради за 1944-1952 роки та в документах Берестечківського районного відділу 
освіти за 1945-1952 роки, а також в протоколах виконавчого комітету Горохівської
районної Ради та в документах Гор 
відомостей про створення Бер 
загальноосвітню школу І-ІІІ стуу
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айонного відділу освіти за 1993-1994 роки, 
едньої школи та перейменування її в
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