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Довідка про директора  

Мирнопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Панов Ігор Анатолійович 

 

10 травня 1969 року 

 

 

Одеська область, Саратський район, 

с. Мирнопілля 

 

вища, Одеський державний 

університет ім. І.І.Мечникова, 

1991р., філолог, викладач 

української мови та літератури 

 

15.08.1991 р. – 01.09.2007 р. –  

вчитель української мови та 

літератури Мирнопільської ЗОШ І-

ІІІ ступенів; 

 

01.09.2007 р. – 01.09.2010 р. – 

заступник директора з навчально-

виховної роботи; 

 

З 01.09.2010 р. – 

директор Мирнопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. 

 

 

 

Загальні відомості про комунальний заклад  

«Мирнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка 

У 1879 році виникло село Мирнопілля завдяки 

німецьким колоністам Я.Швангерту та М.Люфельбельну, які 

купили 1700 десятин землі у поміщика Навроцького. Вони і 

розбили місце для села Мирнопілля. Першим стало питання: 

що будувати? Школу чи церкву. По цьому питанню було 

декілька думок. Громада вирішила побудувати 2-поверховий 

будинок, на першому поверсі якого було розміщено школу на 

320 місць, на 2-му – церкву. Німецька школа проіснувала у 

Мирнопіллі до 1941 року, коли відбулося виселення німців з 

бессарабських територій. 

У 1948 році була заснована нова радянська початкова 

школа на 4 класи, яка проіснувала до 1956 року. А в 1956 році 

було дозволено відкрити 8-річну школу у 4 пристосованих 

приміщеннях. У 1964 році був здійснений перший випуск 



школи-восьмирічки. Але село росло, кількість дітей 

збільшувалась, вони не поміщались у класах і тому персонал 

був змушений працювати у 2 зміни. З 1970 по 1985 рік 

питання будівництва нової школи поставало не один раз на 

порядку денному, й у 1988 році почалось будівництво нової 

школи на 192 місця. У 1990 році школа була здана в 

експлуатацію та реорганізована у середню з українською 

мовою навчання. 

Навчальний заклад має розвинену матеріально-технічну 

базу: 1 навчальний корпус, у якому розміщено навчальні 

кабінети, методичний кабінет, є бібліотека (7600 примірників) 

та читальний зал, музей села Мирнопілля, спортивний зал, 

актова зала на 70 місць, їдальня на 96 місць. 

Здійснюється підвіз понад 30 учнів та вчителів шкільним 

мікроавтобусом «ГАЗ-32213-14» (2008 року) з сіл Нова 

Іванівка, Нова Плахтіївка та Кам’янка, які належать до 

Мирнопільської сільської ради та розташовані на території 

обслуговування Мирнопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

На даний час школа є осередком культури у селі 

Мирнопілля. У закладі проводяться вечори відпочинку для 

учнів закладу, для сільської молоді. Базове підприємство 

проводить свої зібрання, так як сільського клубу нема. 

Адміністрація закладу та педагогічний колектив  

неодноразово нагороджувався грамотами відділу освіти за 

якісну підготовку до нового навчального року.  

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68223, Одеська область, Саратський район, с. Мирнопілля, 

вул. Центральна, 46 

тел/факс: (04848) 37-1-56 

 

mirnopolskayazosh2011@ukr.net 
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