
Лиманська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Ренійської районної ради Одеської області 

 

                                         Директор школи:  Галацяну Федора Олексіївна 

Народилась 12 вересня 1946 року в с. Лиманське Ренійського району 

Одеської області в сім’ї робітників. 

Середню школу закінчила в 1964 році. 

 В 1967 році поступила до денного відділення  Кишинівського 

педагогічного інституту імені І.Крянге, який закінчила у 1971 році за 

фахом  вчитель російської мови та літератури.  

З 1975 по 1982 рік викладала російську мову та літературу у 

Лиманській ЗОШ. 

 1982 року по 1993 рік – організатор позакласної і позашкільної роботи. 

У  1993 році призначена директором школи. 

Мої трудові досягнення оцінені  Грамотами районного відділу освіти, 

Грамотами районної ради держадміністрації,Грамотами Одеської 

держадміністрації та обласної ради. 

Присвоєно  звання «Відмінник освіти України», за підсумками атестації присвоєно  звання 

«Вчитель -  методист» та кваліфікаційна  категорія «спеціаліст вищої категорії».  

Лиманська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів була основана у 1857 році.   

На початку ХХ сторіччя заснована початкова школа ( 4 роки навчання) з російською мовою 

навчання. 

У 1944 році – семирічна школа з румунською мовою навчання. 

У 1960 році – восьми річна школа з молдовською мовою навчання 

У 1974 році перехід до нової будівлі школи, та отримала статус середньої школи. 

У 1975 році  відбувся перший випуск середньої школи у кількості 35 учнів 

У 1989 році за заявою батьків відкрився перший клас з російською мовою навчання . 

У 1996 році починається вивчення української мови як предмет. 

В 2009  школа перейменована на Лиманську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Ренійської 

районної ради Одеської області. 

Приміщення нової школи збудовано у 2002 році за типовим проектом.  Друга черга здана в 

експлуатацію у 2011 році. Проектна потужність – 450 місць. Площа території – 2 га..  

Мова  навчання: молдовська та російська   

Із 35 педагогічних працівників повну вищу освіту мають 26 працівників.  

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями засвідчив, що мають: 

- вчителі – методисти -2 учителя 

 - вищу кваліфікаційну категорію - 4  учителя 

 - І кваліфікаційну категорію – 11   учителів                                                                                                                               

- ІІ кваліфікаційну категорію – 4 учителя                                                                                                                        

- «спеціаліст» - 16 учителів 

- звання «учитель - методист» -  2 учителя 

-  «Старший вчитель» - 12 учителів 

В окремому приміщенні навчаються першокласники та підготовча  група з короткочасним 

перебуванням. Облаштоване спальне приміщення та ігрова кімната. 

Контактні дані:   

68811, Одеська область, Ренійський район,  с. Лиманське, вулиця  Миру, 54,   

телефон 34-2-22.   

E-mail:  Limanscoe scola@meta.ua   

 

 



 

 
 

 

                                                                        

 
 

 

 


