
Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Біляївського району Одеської області 

 

Директор школи - Жаріт Світлана Андріївна 

 

Біографія керівника 

Директор школи – Жаріт Світлана Андріївна 1959 року народження, 

учитель фізики, вища кваліфікаційна категорія, звання Старший 

вчитель. Педагогічний стаж – 37 роки, стаж адміністративної роботи 

– 20 років. Останні 14 років незмінно очолює колектив школи. 

Доброзичлива, чуйна людина, в житті скромна, користується 

авторитетом серед працівників школи, учнів та їх батьків. Увібрала в 

себе досвід, знання та  вміння багатьох колег-професіоналів. Має великий багаж знань та 

досвід в роботі,  ерудована і творча, толерантна і вимоглива, талановита і життєлюбна 

Опис навчального закладу 

Рік заснування школи – 1946 неповна середня, з 1953 року – середня. Добудована в        

1972 році, 2 окремі будівлі школи: шкільна їдальня (перший поверх), бібліотека     (другий 

поверх) та шкільні майстерні; загальна площа всіх приміщень школи  3072.40 кв.м. 

загальний обсяг 14282м.куб;  котельня під альтернативне  паливо.       Матеріально-технічна 

база школи: два навчальні корпуси, у яких розміщено 13 навчальних кабінетів, методичний 

кабінет, учительська,  комп’ютерний клас на 9 навчальних місць,   кімната Історико-

краєзнавчого музею , спортивний  зал, актова зала на 100 місць. 

Мова навчання – російська. Профіль навчання - універсальний. У школі 12 класів у яких 

навчається  всього – 224 учнів; з них: 1 – 4 кл. - 107 учнів. 5 -9 кл.  – 105 учнів,  10-11кл. – 

12 учнів 

Кількість працюючих: всього – 34, тех. працівників – 16;педагогічних працівників – 18, з 

них мають:  вищу кваліфікаційну категорію – 6 вчителів; І кваліфікаційна категорія – 6 

вчителів;  ІІ кваліфікаційна категорія – 1 вчитель;  кваліфікаційна категорія спеціаліст – 5 

вчителів. З них звання Старший вчитель – 2. 

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної 

проблеми ”Удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження нових 

педагогічних технологій  ”. Виховна робота проводиться згідно з нормативними 

документами за напрямком -  виховна модель – школа «Відродження». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані 

67610, Одеська область Біляївський район село Кам’янка вулиця Центральна 57 тел.  

3-03-30, urok24@ukr.net 


