
Куяльницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Подільського району Одеської області 

      

Іскров Олександр Іванович – директор школи. 

   Закінчив Одеський державний педагогічний інститут 

імені К.Д.Ушинського, фізико-математичний факультет, 

у 1979 р. Працював вчителем фізики, математики, 

трудового навчання  та ОТМ в Куяльницькій  школі. 

Нагороджений знаком «Відмінник освіти» у 2000р., 

вчитель вищої категорії, має звання «Вчитель - 

методист». З 2000 року очолює педагогічний колектив 

даної школи.  

Опис навчального закладу 

1 вересня  2009 року відбулося  відкриття нової  двоповерхової будівлі 

школи.  З  2010 р. навчальний заклад функціонує як школа І-ІІІ ступенів. На 

даний час працює 19 пед. працівників  та шкільний психолог.  Якісний склад 

вчителів доволі  високий: «спеціаліст» – 4, «друга категорія» – 2, «перша» – 

5, «вища» – 8, з них 2  - відмінника освіти, «Вчитель – методист» -2, 

«Старший вчитель» - 5. 

Науково-методична проблема школи: «Підвищення якості освіти через 

розвиток ключових компетентностей учасників навчально-виховного 

процесу». 

Школу  в   2016 – 2017  навчальному році  відвідувало  185 учнів                

(10 класів). Частина з них потребують підвозу до місця навчання з сіл 

Олександрівка, Олексіївка, Малий Куяльник, Мала Олександрівка, 

Вестерничани та міста Подільська двома шкільними автобусами. Для них 

працює буфет з організованим гарячим харчуванням за замовленням у 

їдальні «КЕТ» міста Подільська. Працюють 6 гуртків для всебічного 

розвитку особистості. Для учнів 1-4 класів організована група продовженого 

дня. В навчальному закладі діє учнівське самоврядування «Шкільна країна 

Майбутнього», яка  допомагає керівництву школи у вихованні творчої 

особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації. 

Для організації взаємодії школи, батьків та громадськості діє Рада 

школи, батьківський комітет. Учнівський колектив школи бере активну 

участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях з навчання та 

виховання, в яких посідає призові місця районного, обласного, 

Всеукраїнського та регіонального значення. Учні нагороджені грамотами 

сертифікатами, дипломами, медалями, кубками. В продовж 5 років школа 

посідає І місце в Спартакіаді серед навчальних закладів району. 



      
 
 

       
 

      
 

     
 

Контакти закладу: 

 

Юридична адреса:  

66350, Одеська область, Подільський район, село Куяльник, вулиця 

Куяльницька, 65- а. 

Телефон: (262) 55004 

Електронна адреса: kuialnikshkola@ukr.net  


