
Інформація про навчальний заклад 

Назва навчального 

закладу  
 Христо - Ботівська загальноосвітня школа І 

ступеня Лиманської районної ради Одеської 

області 

 

Юридична адреса 

навчального закладу  

67540, Україна, Одеська область, Лиманський 

район, с.Христо - Ботеве, вул. Центральна, буд. 

№80 

Тип навчального 

закладу  

Загальноосвітня школа І ступеня 

Дата заснування 

навчального закладу  

1957 рік 

Загальна 

характеристика 

території, будівлі, 

приміщень 

Територія: загальна площа  – 0,02 га, стан 

огорожі- задовільний, дерев’яний забор 

(частково), сітка металева (частково); 

кількість будівель на території - 2, поверхів - 1, 

площа - 98м2   

кількість  приміщень – 2 навчальних класа  70 м2,        

підсобне приміщення(для зберігання вугілля)-

18м2; 

коридор  - 20 м2, 

внутрішній  туалет – 8м2,;  

наявність: -  спортзалу - відсутній, 

                    -  стадіону - відсутній, 

                    - їдальні - відсутня 

Мова  навчання Українська 

Наповнюваність 

закладу 

Режим роботи закладу 

Кількість змін - 1, 

робочий тиждень – 5-ти денний; 

кількість класів –  1; 

2 групи учнів, які навчаються за індивідуальною 

формою за Програмами 2, 4 класів; 

 1 група вихованців групи короткотривалого 

перебування  у кількості 5 осіб; 

кількість учнів в динаміці: 2014р. – 6 учнів,  

                                              2015р.- 5 учнів,  

                                              2016р. – 7 учнів; 

середня наповнюваність груп учнів  

індивідуальної форми навчання  

в динаміці:   2014р. – 2 учня,   

                      2015р. – 2 учня, 

                     2016р. – 2 учня 

Якісний склад 

педагогічного 

колективу 

Вчитель початкових класів -  2  кваліфікаційна 

категорія 

Вчитель німецької мови (сумісник) -спеціаліст 



Медичне 

обслуговування 

Медичний контроль та обслуговування учнів та 

вихованців здійснюється сімейним лікарем 

Кремидівської АЗПСМ,фельдшером ФАПу  

с.Христо - Ботеве 

Доступність для 

маломобільних груп 

населення 

Наявність пандусу – в наявності (переносний) –

використовується за потребою  

Організація 

харчування 

Комплексні сніданки за рахунок бюджетного 

фінансування 

Електронна пошта christoboteve@ukr.net 

 

 

Керівник: Поперногло Тетяна Миколаївна,  

Освіта – вища. 

Місце роботи : Христо - Ботівська загальноосвітня 

школа І ступеня 

Посада: завідуюча школою, вчитель початкових 

класів 

 Загальний стаж педагогічної роботи – 19 років,  

стаж роботи на посаді – 7 років 

Школа почала функціонувати у 1957 р., у пристосованому приміщенні,   

будівля якого введена в експлуатацію у 1953 році.  

Загальна площа всіх приміщень 98 м2, в т.ч. класних кімнат 70 м2. Всього у 

школі 2 класних кімнати: класна кімната для навчання учнів 1 – 4 класів та 

класна кімната для занять з вихованцями групи короткотривалого 

перебування, в якій також проводяться уроки з учнями відповідно до 

розкладу занять, враховуючи кількісний склад учнів по класах. 

 Також є коридор, внутрішні туалети, підсобне приміщення (для зберігання 

вугілля).  

У навчальному закладі пічне опалення на твердому паливі, є 

водопостачання.   

 



 



 


