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 Член виконкомуПиріжнянської сільської ради 

Загальні відомості про заклад 

Навчальний заклад  в селі Пиріжна існує з 1870 року як церковно-приходська 

школа.  

1937 - «Пиріжнянська трудшкола 1 – го Комцентру, Чечельницького районного 

відділу Народної освіти Вінницької області».        

 1948  -  школа реорганізована у семирічну. 

 У  1959 році школа реорганізована у восьмирічну. 

У 1988 році школа реорганізована у середню загальноосвітню школу I–III 

ступенів №14. 



12 серпня 2007 року за рішенням районної Ради  школа була 

реорганізована у комунальний заклад  навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села 

Пиріжна (НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» с. Пиріжна).  У ДНЗ  виховуються  15 

дітей віком від 3 до 6 років.   

Згідно із розпорядженням голови Кодимської  РДА від 02.09.2013 року № 

421/А-2013 комунальний заклад  навчально – виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села 

Пиріжна  перейменовано вкомунальний заклад«Пиріжнянський навчально-

виховний комплекс«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»Кодимської районної ради Одеської області. 

На даний час «Пиріжнянський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» є сучасним 

загальноосвітнім закладом який забезпечує належний рівень навчання та 

виховання дітей. У НВК навчається 74 учня. 

Навчально-виховний процес забезпечують 17 педагогічних працівників.  

Педагогічне звання «Старший учитель» мають 4 педпрацівника ; «Спеціаліст 

вищої категорії» - 6; «Спеціаліст першої категорії» - 4; «Спеціаліст другої  

категорії» - 2; «Спеціаліст» - 5педпрацівників. 

У 2016-2017 навчальному році на ІІ (районний) етап Всеукраїнських 

олімпіад було направлено  15 учнів школи, які здобули 8 призових місць, з них 

- 1 перше, 4 других і 3 третіх.  

 Навчальний заклад постійно працює над покращенням матеріально-

технічної бази. У закладі є 11 навчальних кабінетів, методичний кабінет, 

обладнано кабінет інформатики (6 комп’ютерів ), є бібліотека ( 10626 

примірників), спортивна зала, актова зала на 90 місць, медичний кабінет, 

їдальня на 40 місць, є два мультимедійних  проектора. З 2013 року працює 

внутрішній туалет. Біля приміщення НВК знаходяться спортивна площадка для 

учнів і обладнаний ігровий майданчик для дошкільнят.  
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