
 

Бочманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Подільського району Одеської області 

 

 

 

 

Директор  

 

Січко Алла Михайлівна 
 

 

Біографія керівника 

 
Січко Алла Михайлівна народилась 18.10.1970 року в селі Стара Кульна 

Котовського району Одеської області, українка. 

     Закінчила у 1995 році Миколаївський педагогічний інститут,  факультет (фізика – 

математика), спеціальність  (математика – інформатика).  

     Трудову діяльність розпочала з 1993 року в Петрівській ЗОШ І-ІІ ступенів вчителем 

математики. З 1996 року по 2000 рік займала посаду директор школи.  

     З 2000 року по 2006 рік працювала в Котовській школі – інтернат.  

    З жовтня 2006 року працює у Бочманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. З 2012 року займає 

посаду директора школи. Стаж педагогічної роботи – 24 роки, «спеціаліст вищої 

категорії».  
 

Опис навчального закладу 
 

   Бочманівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів згідно технічного паспорту 

знаходиться у двоповерховій   будівлі. 

Сучасне типове приміщення побудовано в 1971 році, яке розраховане на 325 учнів. 

Приміщення школи має дві майстерні, їдальню, фізкультурну залу, 11 навальних 

кабінетів, комп'ютерний клас, бібліотеку, кімнату краєзнавчого музею. 

Бочманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів матеріально і технічно забезпечена. 

Класні кімнати укомплектовані меблями. Всі навчальні кабінети мають природне та 

штучне освітлення.  

  До школи підведено  водопостачання від індивідуальної артезіанської свердловини.  

Школа отримує тепло від індивідуальної котельні, яку було побудовано  в 2010 році. В 

2013 році облаштовані внутрішні туалети, актова зала, музей.  В  2014  році школа 

приймала участь у проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН  



 

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду " під час якої було замінено  35 вікон на 

металопластикові.  На початку  2014-2015 навчального  року школа була 

реорганізована у загальноосвітню школу І-ІІІ ст.   Площа приміщень, задіяних для 

проведення занять, відповідає діючим вимогам. Станом на 01.09.2016  року в  школі 

навчається 100 учнів.  

    Кадрове забезпечення Бочманівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів  здійснено у повній 

відповідності з навчальним робочим планом школи, спеціалізацією та п’ятиденним 

режимом роботи. Навчально – виховний процес забезпечують 19 педагогічних 

працівників. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. 

Школа укомплектована педкадрами на 100%. 

 

Фото навчального закладу 
 

  
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

Контактні дані закладу 
 

66332 Одеська обл., Подільський р-н., с. Бочманівка, вул. Центральна,  

Тел/факс: (04862) 93-5-44,  

Сайт bochmanivska-zosh.od.sch.in.ua/tab/hot/ 

E-mail: alla.sichko@ukr.net 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http://bochmanivska-zosh.od.sch.in.ua/tab/hot/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http://bochmanivska-zosh.od.sch.in.ua/tab/hot/

