
 

 

Новомиколаївський навчально-виховний комплекс 

 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» 

 
 Жигарєва Ірина Леонтіївна 

 

Біографія 

Дата і місце народження : 05.03.1968 рік, м. 

Кілія. 

  

Освіта: Середня спеціальна. 

  

  

У 2005 році закінчила Білгород-Дністровське педагогічне училище за фахом 

викладач в початкових классах загальноосвітньої школи. 

 З 1987 році працевлаштувалась до Новомиколаївської ЗОШ І-ІІ ст. 

 В 1991 році перевелась до Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 В 2003 році переведена заступником директора з навчально-виховної роботи 

до Новомиколаївської ЗОШ І-ІІ ст. 

 В 2016 році стала виконуючою обов’язки директора в Новомиколаївському 

НВК. 

Не одружена. 

Має    доньку    1989 року народження. 

 

 

Опис навчального закладу 

 

Контингент закладу складає 82 особу: дошкільнят – 18 ос., учнів початкових 

класів – 30 ос., учнів старших класів – 34 ос. 

Для усіх дітей мікрорайону створені умови рівного допуску до навчання і 

виховання.  

Із числа дошкільнят виховується та навчається одна дитина з розумовими 

вадами та діти з трьох багатодітних родин. У середній ланці навчається дві 

дитини-сироти. Є одна дитина-девіантної повідінки. 

Учні закладу є постійними учасниками та призерами районних олімпіад, 

спортивних змагань: з легкої атлетики, з шахів та шашок, настольний теніс, з 

футболу;міжнародних конкурсів: «Кенгуру», «Русский медвежонок», 



«Кришталева сова», знавців рідної мови імені П. Яцика та творчості Т.Г. 

Шевченка. 

Навчально-виховний процес забезпечують 18 педагогічних працівників ( 15 – 

основних працівників, 1 – сумісник)  , в т.ч. два вихователя, педагог-

організатор, практичний психолог та бібліотекар. Із них мають вищу освіту – 

13ос.(72%),неповна вища-3 ос.(17%),середня освіта-2ос. Серед працюючих 3 

особи пенсійного віку (17%), 3 особи передпенсійного віку (17%), мають 

інвалідність 1 особи (5.5%). Якісний склад педпрацівників слідуючий: 1 ос. 

(5.5%) – вища кв. категорія, 6 ос. (33%) – І кв. категорія, 1 ос. (5.5%) – ІІ кв. 

категорія, 6ос. (33%) – спеціаліст та 4 ос.  (22%) – молодший спеціаліст 8 та 9 

розрядів. 

    Заклад - двоповерховий,  розміщений  в центрі  села , має  добрий  

естетичний  вигляд  зовні і  внутрішньо. На стінах  розташована  навчальна і 

довідкова  інформація , є плани  евакуації на  випадок НП, розклад уроків та 

дзвінків , графіки чергувань , № телефонів  необхідних служб  і телефон 

довіри тощо.  Школа будувалась  не за типовим  проектом, тому кабінети   не 

мають підсобних приміщень  і вся  матеріально – технічна  база розміщається  

в шафах  та на стелажах. Учнівські столи , в більшості, відповідають  

санітарно -  технічним  нормам. Кабінети  великі , світлі, але  потребують  

заміни  деякі люстри  та старі  шафи . Бібліотека розміщується  в окремій  

кімнаті . На території  закладу є додаткові  будівлі : склади для  збереження 

шкільного майна , вугілля , дров ,є кочегарка , закритий пожежний басейн  та 

дворовий туалет. Їх добрий стан  підтримується  щорічним  косметичним 

ремонтом. Відчутним  є недостатня кількість господарського і спортивного 

інвентарю та відсутність окремого приміщення для створення комп’ютерного 

класу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото закладу 

 

 



 

 
 

68342, Одеська область, Кілійський район, с. Новомиколаївка, вул. 

Дунайська, 34, тел. (04843)38-4-80,  

 код ЄДРПОУ – 34211417, e-mail: novonik-nvk@ukr.net   


