
                  Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

 

 

Я,Чумаченко Інна Олександрівна, 1970 року народження, громадянка України, 

освіта- вища, у 1992 році закінчила Одеський національний університет ім.І.І. 

Мечнікова за спеціальністю — біолог, викладач біології та хімії.  

Свою трудову діяльність почала в Петрівській ЗОШ І-ІІ ступеня з 1990 року 

вихователем ГПД . З 1997 року була переведена на посаду вчителя біології. З 

2009 року по теперішній час — директор школи.  

1997-2001 р.р. - обрана депутатом Петрівської сільської ради.  

2001-2005 роки — обрана депутатом районної ради.  

З 2009 року-член виконавчого комітету Петрівської сільської ради. 

15-29 серпня  2010 року пройшла навчальний курс в рамках проекту 

“Підтримка дорадчих служб , які працюють в аграрному секторі України ,в 

реалізації програм розвитку сільського господарства і сільської місцевості з 

врахуванням досвіду Польщі та Євросоюзу”, який реалізований в рамках 

програми Міністерства іноземних справ Республіки Польща в 2010 році. 

Є активним  учасником обласного проекту “Лідери освітніх ініціатив”, 

“Школи лідерів ” Одеської області . 

ПЕТРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІ СТ. 

Вся діяльність педагогічного колективу   Петрівської  загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів спрямовується на   забезпечення прав  учнів на загальну 

середню освіту,  організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, 

становлення і розвиток виховної системи у школі, науково-методичній роботі 

з педкадрами, співпраці освітнього закладу із сім’єю, позашкільними і 

громадськими організаціями з метою розвитку особистості школярів. 



В  основу  діяльності  ЗОШ  покладено  діючі  законодавчі  та  освітні  

нормативні  документи  України. 

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. В  школі  

створено рада  школи,  батьківський  комітет,  профспілковий комітет, 

піклувальна рада, які  постійно  діють. Щорічно розподіляються 

функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені 

до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог. 

І. Загальні відомості про заклад 

 Юридична  адреса навчального закладу: 

67732, 

Одеська область 

Білгород – Дністровський район 

С. Петрівка 

вул. Б.Г. Звягінцева, 6  

 тел. 0484959140;  

schoolpetr1@ukr.net 

 

 



 



 



 

В обласному конкурсі “Кращий волонтер року” в номінації “Краща 

сільська волонтерська організація”  - переможці конкурсу . 

 

 



 

 

Переможці  Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел». 



 

 

 

 

 

 


