
Розалівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Подільського району Одеської області 

 

 

Директор школи          

Білоус Валентина Іванівна 

 

 

Дата народження        17.07.1967 р. 

Місце народження:     Одеська область 

                                      Котовський район, 

                                      с.Розалівка                             

Освіта:                        Ізмаїльський державний педагогічний інститут , 1988 р., 

                                    вчитель російської мови та літератури 

Трудова  діяльність:  25.08.1984- 30.06.1988р.- студентка Ізмаїльського              

                                     державного педагогічного  інституту; 

                                    06.07-15.08.1988 – вихователь дошкільної групи      

                                    Розалівської  загальноосвітньої школи-садка І- ІІ ступенів; 

                                    15.08.1988 -15.08.1991 – вчитель російської мови та  

                                    літератури Любомирської загальноосвітньої  школи І-ІІ  

                                    ступенів; 

                                   26.08.1991-25.08.1995 – педагог-організатор  Розалівської   

                                   ЗОШ- садка І-ІІ ступенів та вчитель ОТМ; 

                                   25.08.1995 – 01.02.1997 – вчитель  біології та географії  

                                   Розалівської  ЗОШ-садка І-ІІ ступенів; 

                                   З 01.02.1997 – вчитель російської мови та зарубіжної  



                                   літератури Розалівської ЗОШ-садка І-ІІ ступенів; 

                                   З 03.01.1998 року – заступник директора з навчально- 

                                   виховної роботи Розалівської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

                                   15.08.2001 року – директор Розалівської ЗОШ-садка І-ІІ          

                                  ступенів. 

                                  Стаж роботи на посаді – 15 років. 

 

Основні види діяльності закладу за КВЕД  80.10.2 початкова освіта  

                                                                          80.21.1 загальна середня освіта 

         Учнівський контингент складає 44 вихованці НВК. З них 10 з 

малозабезпечених та багатодітних сімей, що мають пільги на безкоштовне 

харчування. В закладі  немає дітей-інвалідів, сиріт та позбавлених батьківського 

піклування. Учні навчального закладу є постійними учасниками предметних 

олімпіад, Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика серед 

учнівської молоді. У 2016/2017 навчальному році до школи  зараховано                      

4  першокласники.   

Навчально-виховний процес забезпечують 8 педагогічних працівників. Вищу 

освіту мають 5  педагогів. З них 3 – І категорію, 2 –ІІ категорію.  

        Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну базу: два корпуси, у 

яких розміщено 11 навчальних кабінетів, методичний кабінет,   обладнано кімнату 

для роботи з комп'ютером, спортивну кімнату, є бібліотека (4629 примірників), 

шкільна  їдальня з обіднім залом  на 45 місць, дошкільна група на 15 місць з 

ігровою, спальнею, туалетною кімнатою та роздягальнею.   

 

   
 



      
 

    
 

 

        
 

Світлі просторі класи 



      
 

     
 

       
 

 

      



           
 

    
 

    



                    
 

Харчоблок 

    
 

Шкільна їдальня 

 

 

    
 



               
 

Бібліотека 

 

 

Дитсадок 

 

            
 

Ігрова кімната 

 

        
 

Заняття в дитсадку 



 

   
 

                 спальня                                             ігровий майданчик 

 

 

   
Спортивний майданчик 

   



                         
 

Спортивна площадка та спортивна кімната 

 

                      
 

 

Контакти закладу: 

 

  Юридична адреса    66398 с. Розалівка вул. Шкільна, 1 

                                                  Подільського району, 

                                                  Одеської області 

Телефон                      8-0486297218 

e-mail                           RozalivkaNVK17@ukr.net 


