1970-1975 рр.
1973-75 рр. директором школи була Фоміна З.Г, Гринь Г.І.- заст.
Директора по навчально-виховній роботі.

Фоміна З.Г.
В школі в ці роки працював хоровий гурток під керівництвом вчителя
співів Шмеренко Ф.М. В склад гуртка входили учні різних вікових категорій
в кількості 100 чоловік. Фаїна Марковна вела велику позаурочну роботу:
знайомила учнів з класичною музикою. Продовжувала працювати в школі
вчителем російської мови та літератури Кисельова Л.В. Серед вчителів та
вихователів як найкращих можна відмітити Вовк Любов Анастасьєвну,
Вирвихвіст Олександру Яковлівну.
В 1972 році було широко відмічено в школі 50-річчя з дня присвоєння
школі імені письменника В.Г.Короленка. Всі вчителі та вихователі, учні
виготовили до цієї події наочні матеріали. Була відкрита виставка праць
членів колективу та учнів.

Відбулися святкові збори, на яких було запрошено керівництво УПП
УТОС,

колишніх

співробітників
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Полтавського музею В.Г.Короленка. На початку святкових зборів та в кінці
грав духовий оркестр. Керував духовим оркестром Булисов В.І. Оркестр був
відомий в всьому районі.
Щорічно 11 та 12 травня проходив загальношкільне спортивне свято на
стадіоні “Піонер” під керівництвом вчителя фізкультури Каганова О.Б. та
Гармаш О.І. В ці роки школа виховала багато хороших спортсменів. Такі учні
як Лузан Микола, Кийкова Ольга, Лозовий Костя були хорошими
легкоатлетами та плавцями, а Файда Валентина успішно виступила на
міжнародних змаганнях по плаванню в Німеччині.
Школа почала переходити на кабінетну систему. Першими були
створені кабінети географії, біології, хімії.
Продовжувалися традиційні екскурсії в Москву, Ленінград, Полтаву,
Сковородинівку, Соколово. Влаштовувались екскурсії й для співробітників
школи. В 1974- в Ригу, в 1975- в Волгоград.

1976-1980 рр.
З 1976 року по 1978 рік директором школи була Фомина З.Г., заст.
Директора Гринь Г.І. В цей час в складі педколективу працювали: учитель
Ефремова С.А., Ткачов П.К., Новікова З.П., тифлопедагоги Епштейн І.С.,
Сивінська О.Ф., Каганов О.Б.- наставник молоді, тренер спортивної команди
школи, нагороджений грамотою облвиконкому, міськвиконкому м. Харкова
та Києва.
Літературним гуртоком у цей час керував вчитель української мови,
випускник школи, член Союзу письменників СРСР Курочка А.Я.
В березні 1976 р. педколектив здійснив екскурсію в Вільнюс, Каунас,
зустрілися з колегами місцевих шкіл сліпих. Такі екскурсії не тільки
розвивали дітей, але і дозволяли педагогам обмінюватися досвідом з
колегами інших подібних шкіл.
З 5.11 по 9.11.1977 р. проходили шахово-шашечні міжреспубліканські
змагання шкіл сліпих Білорусії, Молдови, Прибалтики, України. Команда
школи зайняла 1 місце.

Із випуску 1976-77 рр. слід відмітити Жанталай Світлану, яка закінчила
Ленінградський педінститут ім. Герцина, дефектологічний факультет,
Сотникова Григорія - закінчив курси масажистів, Любу Панченко, після
закінчення школи вступила в Харківський Університет на філологічний
факультет, відділення української мови та літератури, Юрія Самару закінчив Київський державний університет, економічний факультет.
В 1978 році в школі відмічалося 20 річчя першого випуску середньої
школи. Готувалися серйозно. Група 11 класів за перемогу в змаганнях була
нагороджена екскурсією в місто-герой Ленінград на 10 днів путівкою обкому
комсомолу Міжнародного табору “Спутник”.
В 1979 р. із школи випущено 29 чоловік. В цьому випуску слід
відзначити: Людмила Киченко, шахістка, яка неодноразово перемагала на
загальношкільних та міжреспубліканських змаганнях, виступала в м. Києві за
збірну «Спартак»; Олена Пуканова стала вчителем історії і працює в м.
Дніпропетровську, після закінчення Донецького педінституту; Олексій
Стасюк, він закінчив юридичний факультет Київського університету; Павло
Чучко закінчив Донецький університет, економічний факультет; Аркадій
Чубун закінчив факультет філософії Київського університету.
До 1980 р. більше 30 чоловік займалися в духовому оркестрі школи під
керівництвом В.І.Булисова. Жодні святкові збори, свята не проходили без
виступів оркестру. Про це говорять старші члени колективу. Пам’ятають
навіть репертуар: вальси, марш із опери Глинки та Чайковського. В цей же
час під керівництвом Завадського А.Е. творчо працював драмгурток.
Талановитий керівник зумів об’єднати колектив дітей і вони працювали
серйозно та цікаво. На шкільній сцені були поставлені уривки із
«Оптимістичної трагедії» В.Вишневського, М.Шолохов “Піднята цілина”,
”Молодої гвардії” А.Фадєева.
Із п’яти випускників 1980 р. слід відмітити Любов Кучугуру, яка писала
цікаві вірші, була талановитим

За цей період із 113 випускників отримали вищу освіту тільки 14
чоловік. Але всі учні отримали спеціальності, обрали професії.

