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В центрі міста в затишному куточку, потопаючи в зелені, стоїть невеличка зовні школа,
але з упевністю можна сказати - з великою історією,
багатими традиціями та ще більш успішним майбутнім.
В 2008 році вона відсвяткувала свій золотий ювілей.
50 років - вік безумовно солідний, дата, що спонукає до підведення підсумків.
Сьогодні школа – це колектив однодумців, який прагне, щоб навчальний заклад став
улюбленим місцем, де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям.

Для цього в школі є все: сучасний комп'ютерний кабінет, бібліотека – Лабораторія
перспективного досвіду з питань автоматизація бібліотечних процесів, комплекс для
навчання "шестирічок", сучасні навчальні кабінети, нещодавно створений методичний
кабінет.
У школі вивчаються дві іноземні мови - англійська та німецька.

В 1998 році було здійснено повну реконструкцію освітнього закладу – перетворення
школи I-II ступенів у загальноосвітню I-III ступенів.
Це стало вирішальним для подальшого не тільки існування, але й розвитку школи взагалі;
головним ініціатором та творцем цієї стратегії стала нинішній директор
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 Херсонської міської ради Людмила
Леонідівна Стратійчук
- вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України.

У 2011 році за підсумками дослідно-експериментальної, наукової діяльності Херсонська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Херсонської міської ради була удостоєна
звання
"Школа високої культури" згідно з рішенням лабораторії управління
освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України.

Успіх приходить до тих, хто рухається вперед, а тому колектив школи перебуває в
постійному пошуку соціально-педагогічних аспектів, інноваційних технологій.
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Наша дружна сім`я завжди рада вітати своїх друзів, батьків, колег, випускників, усіх
тих,хто небайдужий до сьогодення та майбуття нашого спільного дому.
Ми пишаємось нашими учнями і випускниками, їх перемогами й здобутками. У 2008
ювілейному для школи році, наприклад, учень 3-А класу Купріянов Роман був удостоєний
звання „Гордість країни” в номінації „Рідкісний талант”.

2013 рік. Наша школа - знову іменинниця, відзначає своє 55-річчя.

З днем народження, школо-ювілярко!
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