
Калчевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 

 

Директор: Пельтек  Ірина   Борисівна 

Дата народження: 17 лютого 1961 року 

Місце народження: Україна, Одеська область 

с. Калчева  

Освіта: вища, Тираспольський державний педагогічний 

інститут ім. Т.Г.Шевченко, географічний факультет, 

1984 р., вчитель географії і біології. 

Вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист,  

знак «Відмінник  освіти України»  (2009р.) 

Трудова діяльність: 01.09.1984р.-вихователь групи продовженого дня; 

01. 09.1987 р . - вчитель географії і біології 

01. 09.1997 р. - заступник директора з навчально-виховної роботи та вчитель 

географії і біології; 

15. 03.2000 р. - директор Калчевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

вчитель географії, курсу «Основи здоров’я», економіки. 

Загальний стаж роботи – 33 років;  

На посаді директора – 17 років. 

 

Загальні відомості про навчальний заклад 

«Калчевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області» 

Форма власності: комунальна 

Історична довідка про створення навчального закладу:     перша школа 

відкрилась у 1867 році. Це було однокласне народне училище. У нього 

навчалось 60 учнів. У 1940 р. школа була перейменована у семирічну, в якій 

навчалось 200 учнів. В 50-ті роки кількість учнів збільшилось до 1200 



чоловік. У жовтні 1967р. школа перейменована у середню, яка була 

розташована у нової двоповерхової будівлі. Педагогічний колектив складався 

із 40 вчителів, де навчалось приблизно 800 учнів.  

Основні напрямки діяльності: с 2009 року впроваджено профільне 

навчання технологічного напрямку в 10-11 класах, де учні отримають такі 

спеціальності: секретар - друкарка, штукатур, оператор комп’ютерного 

набору, водії, агенти з туризму. С 1994р. болгарська мова вивчається з 1 

класу як рідна мова, в 10-11 класах вивчається і болгарська література. 

Школа працює над проблемами: 

-  підвищення професійної культури і компетентності педагогічних працівників як умова 

забезпечення якості та доступності освітніх послуг; 

- національно-патріотичне виховання, морально-духовний розвиток та соціалізація 

особистості через організацію особистісно орієнтованого креативного простору. 

Кількісні показники:  у 2016-2017н.р. у закладі навчається 225 учнів в 13 

класах-комплектів. 100% дітей шкільного віку охоплені навчанням. 

Працюють 26 педагогів. 

      Навчальний заклад має належну матеріально-технічну базу: один корпус, 

у якому розміщено 25 навчальних кабінетів, методичний кабінет,   обладнано  

навчальний комп'ютерний клас, технічна майстерня, є бібліотека та 

читальний зал, музей, спортивний зал, медичний кабінет, шкільна їдальня на 

100 місць. 

Адреса:  68723 Одеська обл.,  

Болградський район,  

вул. Центральна, 91 

Тел/факс: (39) 4-52;  4-12. 

E-mail: KALCHEVA1@ukr.net 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


