
Короткий екскурс в історичне минуле школи № 9 
 Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 – школа «мандрівниця». 

 Так історично склалося, що на протязі 70-ти років школа переїжджала у 

приміщення інших учбових закладів. 

 З архівних документів міського магістрату, який датується 1933-1934 роками, 

в п. 9, йдеться про ново проектовану школу № 9, де було зазначено, що для школи 

потрібно знайти будинок з шістьма шкільними класами. Можливо, будуть виділені 

додаткові приміщення школи № 7. 

 В міському архіві зберігаються два класні журнали (1939-1940 н.р., 1940-1941 

н.р.) – початкової ланки, а також звіт про хід іспитів від 20.05.40 р., де зазначено, що 

здавали іспити 4 – 6 класи і що школа № 9 була європейською неповною середньою 

школою. Розміщувалась за адресою: м. Рівне вул.. Золота № 11 (сучасна вул. 

Пирогова). Будинок школи не зберігся, тому що під час Великою Вітчизняної війни 

саме в цьому районі до літа 1943 р. розміщувалось європейське гетто. 

 Приміщення школи було в аварійному стані тому потребувало ремонту. Цю 

інформацію ми знаходимо в архівних документах. Школа не змогла прийняти учнів 

після визволення Рівного (1944/45 н.р.), але вже в 1945-1946 н.р. розпочинається 

навчання в неповній середній школі № 9 для хлопчиків. Приміщень не вистачає, 

частина класів Розміщується в сучасному будинку міського відділу освіти. 

 З 1948 року школу № 9 переводять з вул. Золотої в приміщення російської 

гімназії, яка знаходилась на розі сучасної вул. Симона Петлюри та Пр. Миру, тому, 

що школа № 5 переїжджає у відбудоване приміщення Української гімназії. 

 Збереглося фото школи та фотографія випускників хлопчиків 7-го класу 1950-

1951 н.р.; також перший випуск середньої школи № 9. 

 Але на школу чекав новий переїзд у 1963 році. Наш навчальний заклад 

переїжджає в приміщення міського відділу освіти по вул. Соборній (вул. Ленінська). 

 А в 1976-1977 н.р. школа № 9, чекаючи приміщення на вул. Марка Вовчка 29а 

(вул. Бєлінського), проводить навчання в школах № 19 та 21. 

 І тільки з 1977-1978 н.р. наша школа переїхала в приміщення школи № 11, вже 

понад 30 років є повноправною господинею цього приміщення. 

Закінчили школу  50000 учнів 



Класів всього – 21. 

З них: початкових – 8 класів. 

Середні – 8, старші – 4. 

В нашій школі навчається 551 учень 

Працює вчителів – 62 

З них: 

Вчителів-методистів – 5. 

Старших вчителів – 15. 

Вчителів вищої категорії – 39.  


