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Довідка  

про   директора Санжійської загальноосвітньої школи І ступеня 

Овідіопольського району  Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

Нестерова Світлана 

Анатоліївна   

 

01 січня 1971р. 

 

 смт.Овідіополь, Одеська 

область 

 

вища, Ізмаїльський 

державний педагогічний 

інститут, 1994р., вчитель 

початкових класів 

 

 

08.1989-04.2003 –  вчитель 

початкових класів 

Дальніченської НСШ 

Білгород-Дністровського 

району Одеської області; 

 

04.2003-07.2003 –  вчитель 

музики Калаглійської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Овідіопольського 

району Одеської області; 

 

09.2003-04.2006 – вчитель 

географії Миколаївської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

Овідіопольського району; 

 

04.2006-01.2007 –  заступник 

директора з навчально-

виховної роботи 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів; 

 

01.2007 – 10.2010  - головний 

спеціаліст відділу освіти 

Овідіопольської районної 

державної адміністрації; 

 

10.2010 – 09.2012 – вчитель 

початкових класів 

Санжійської ЗОШ І ступеня 

Овідіопольського району; 

 

 



 

З 09.2012 – директор  

Санжійської 

загальноосвітньої школи І 

ступеня Овідіопольського 

району Одеської області. 

 

Стаж роботи на посаді – 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні відомості про  Санжійську загальноосвітню школу І 

ступеня Одеської області 

 

Адреса (№ 

телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

67842 Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Санжійка, 

вул. Новоселів, 2а 

Тел/факс: 0973517590 

 

E-mail: nesterova.71@ukr.net 

   

Форма 

власності 

комунальна 

Історична 

довідка про 

створення  

навчального 

закладу   

Санжійка – рибацьке селище. Воно було поділено 

балкою на дві частини. В 30-ті роки на території села 

існувало дві школи. Жителі, які мешкали ближче до 

моря, віддавали дітей в школу, яка знаходилась на 

Самойлові. Територія з протилежного боку балки 

називалась Козлове, там була своя школа. Це були 

невеликі хатини, в яких одна кімната була класом, тут 

проживали і вчителі. В одній класній кімнаті навчалися 

учні 1-3 класів загальною кількістю більше 30 учнів. 

Після закінчення початкової школи за бажанням та 

змогою батьків діти могли продовжити навчання в 

Дальницькій школі. 

Після Великої Вітчизняної війни школу розмістили в 

розкулаченій хаті, яка знаходилась при в'їзді в село 

Санжійка. Ця школа існувала до 1950 року. 

З 1950 року школа знаходилась на заставі метрів 200 

від моря, яку звільнили військові. Приміщення перейшло 

в користування відділу освіти. Дві великі кімнати були 

пристосовані до навчання. Було сформовано два класи-

комплекти. Школа називалася малокомплектною. 

Вчителі часто змінювались.  

З 1958 року в Санжійській початковій школі 

працювала Чебан Віра Петрівна, вона ж і виконувала 

обов’язки директора. 

З 1968 по 1981 роки вчителем працювала Ліпатова 

Галина Олексіївна. 

Приміщення сучасної  школи було побудовано в 1981 

році. Після 25 років існування вона потребувала 

капітального ремонту, який і було здійснено в 2006 році. 

Зараз школа набула нового сучасного вигляду. Діти, 

батьки та педагогічний колектив навчального закладу 

задоволені прекрасними умовами: світлими кабінетами, 

оснащеними новими меблями, що відповідають 

санітарним вимогам, енергозберігаючими вікнами, 

чудовим дизайном. 

 

Основні 

напрями  

Навчальний заклад забезпечує реалізацію права 

громадян на здобуття початкової освіти, створює умови 



діяльності для розвитку й самореалізації учнів як особистості та 

громадянина України, здатного навчатись впродовж 

життя, створювати й розвивати цінності громадського 

суспільства. 

 

Кількісні 

показники    

На початок 2013/2014 навчального року кількість 

учнів становила 34 дитини, а саме: в 1-му класі – 8 учнів, 

в 2-му -  10, в 3-му -  5, в 4-му – 11. Серед них 1 дитина-

інвалід та 10 дітей з багатодітних сімей.  

Навчально-виховний процес забезпечують 6 

педагогічних працівників. Педагогічне звання «Старший 

вчитель» мають 2 працівники, вищу категорію – 2, І 

категорію – 1, ІІ – 1 та категорію «спеціаліст» - 2. 

Навчальний заклад має свою матеріально-технічну 

базу: 1 корпус, у якому розміщено 4 навчальні кабінети, 

роздаткова на 40 місць, вчительська. Територія  

шкільного подвір’я використовуються як спортивний  

майданчик для проведення уроків фізичного виховання, 

загальношкільних спортивних змагань, конкурсів, 

естафет та рухливих ігор як під час навчально-виховного 

процесу, так і під час  відпочинку в пришкільному 

таборі.  

  

 

 


