
 

 

Інформація про навчальний заклад 

 

Назва навчального закладу   Степова загальноосвітня школа І ступеня 

Лиманської районної ради Одеської області 

 

Повна назва навчального 

закладу (скорочена назва за 

Статутом) 

Повна назва: Степова загальноосвітня 

школа І ступеня Лиманської районної ради 

Одеської області 

Скорочена назва: Степова ЗОШ І ступеня 

Юридична адреса навчального 

закладу  

67540, Україна, Одеська область, 

Лиманський район, с-ще Степове, вул. 

Центральна, буд. №3 

Тип навчального закладу  Загальноосвітня школа І ступеня 

Дата заснування навчального 

закладу  

1983 рік, рішення виконавчого комітету 

Комінтернівської районної ради народних 

депутатів Одеської області від 13.08.1983 р. 

№387 

Загальна характеристика 

території, будівлі, приміщень 

Територія: загальна площа  – 0,02 га, стан 

огорожі- задовільний, металевий забор 

(частково), сітка металева (частково); 

кількість будівель на території - 1, поверхів 

- 1, площа - 120м2   

кількість  приміщень – 2 навчальних класа  

60 м2, коридор  - 16 м2, туалетні 

приміщення – 12м2, службове приміщення – 

12 м2; наявність спортзалу - відсутній, 

стадіону - відсутній, їдальні - відсутня 

Інформація про керівника 

закладу 

Бургазлі Надія Лазарівна, освіта – вища, , 

загальний стаж педагогічної роботи – 20 

років, стаж роботи на посаді – 12 років 

Мова  навчання Українська 

Наповнюваність закладу 

Режим роботи закладу 

Кількість змін - 1, робочий тиждень – 5-ти 

денний; 

кількість класів – 2 групи учнів, які 

навчаються за індивідуальною формою за 

Програмами 2, 3 класів; 1 група вихованців 

групи короткотривалого перебування  у 

кількості 8 осіб; 

кількість учнів  

в динаміці: 2014р. – 8 учнів, 2015р.- 6 учнів, 

2016р. – 3 учня; 

середня наповнюваність груп учнів  

індивідуальної форми навчання  

в динаміці: 2014р. – 2 учня, 2015р. – 2 учня, 



2016р. – 2 учня 

Кількість штатних одиниць в динаміці: 2014 р. - 2, 2015р. - 2, 2016р. - 1 

 

Стан забезпечення педкадрами  Відсоток забезпечення вчителями – 100%,  

Наявність вакансій  Вакансія вихователя групи 

короткотривалого перебування 

Стан забезпечення іншими 

працівниками 

Відсоток забезпечення – 100%, вакансії 

відсутні 

Якісний склад педагогічного 

колективу 

 1 педагог (100%), 1 кваліфікаційна 

категорія 

Наявність психологічної 

служби 

 У навчальному закладі – відсутня; 

психологічна допомога надається (у разі 

необхідності) психологом відділу освіти 

Лиманської райдержадміністрації 

Наявність служби БЖ, 

охорони праці 

Відповідальний за організацію охорони праці 

в навчальному закладі – Бургазлі Н. Л., 

завідуюча школою 

Інформаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу 

1 комп’ютер для викладання інформатики в 

початкових класах; підключення до мережі 

Інтернет  відсутнє  

Характеристика бібліотечного 

фонду 

 Стан забезпечення підручниками учнів 1-4 

класів: повністю забезпечені за рахунок 

бюджетного фінансування; кількість – 165 

примірників, інша література – 3 примірника 

Медичне обслуговування Медичний контроль та обслуговування учнів 

та вихованців здійснюється сімейним 

лікарем Кремидівської АЗПСМ,фельдшером 

ФАПу  с-ща Степове 

Доступність для 

маломобільних груп населення 

Наявність пандусу – відсутній; конструкція  

доріжки до вхідних дверей приміщення 

дозволяє вільний доступ дітей з 

обмеженими можливостями 

Організація харчування Комплексні сніданки за рахунок бюджетного 

фінансування 

Електронна пошта stepowe-burgazli@ukr.net 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бургазлі Надія Лазарівна 
Дата народження:  16.03.1964 р. 

Освіта: вища, закінчила Одеський 

державний університет ім. І. І. Мечникова у 

1990 р. за спеціальністю «Російська мова та 

література», присвоєно кваліфікацію 

«Викладач російської мови та літератури» 

Місце роботи : Степова загальноосвітня 

школа І ступеня 

Посада: завідуюча школою, вчитель 

початкових класів 

Педагогічний стаж: 20 років 

Курсова перепідготовка: 

2013 рік  – курси вчителів інформатики при 

ООІУВ 

2014 рік – курси вчителів початкових класів при  ООІУВ 

2015 рік – курси вчителів німецької мови при ООІУВ 

Атестація : 2015 рік 

Категорія :  І кваліфікаційна категорія. 

 

 

      Степова початкова школа  почала функціонувати у 1983 р. відповідно  

до рішення виконавчого комітету Комінтернівської районної ради 

народних депутатів Одеської області від 13.08.1983 р. № 387 у 

пристосованому приміщенні, будівля якого введена в експлуатацію у 1970 

році.  

Загальна площа всіх приміщень 100 м2, в т.ч. 

класних кімнат 60 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. У 

навчальному закладі пічне опалення на твердому паливі, є 

водопостачання.    

Стан будівлі та шкільних приміщень добрий, відповідає вимогам 

Державних санітарних норм і правил, про що свідчать акти прийомки 

школи до нового навчального року, санітарні узгодження тощо. Щорічно 

проводяться поточні ремонти за рахунок бюджетних коштів, а також  за 

допомогою спонсорів та батьків.  

 

       У зв’язку  з малою чисельністю учнів 1 – 4 класів, в навчальному 

закладі працює 1 педагогічний працівник, який виконує обов’язки 



керівника, а також викладає у групі короткотривалого перебування  з 

підготовки дітей до школи, яку відвідують 7 вихованців.  

 

                                      
                                                                           

                                                                                                    

 
 

                                                     



 
 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


