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Плахтіївський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа № 1 І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Саратської районної ради  

Одеської області 

 



Довідка про директора 

Плахтіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа № 1 І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок)» Саратської районної ради Одеської області 

 

Директор 

 

Дата 

народження: 

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

 

 

Трудова 

діяльність:  

 

Коломієць Олеся Миколаївна 

 

25 грудня 1981 року 

 

 

Україна, Одеська область, 

Саратський район, село Плахтіївка 

 

Повна вища,  

у 2010 році закінчила Одеський 

національний університет імені 

І.І.Мечникова, спеціальність 

«Географія», кваліфікація географ. 

 

З 09.2009  до 09.2012 – заступник 

директора з виховної роботи 

Плахтіївської ЗОШ №1 І-ІІ 

ступенів Саратської районної ради 

Одеської області; 

 

З 09.2012  до 09.2014 – педагог-

організатор Плахтіївського НВК 

«ЗОШ № 1 І-ІІ ступенів – ДНЗ 

(ясла-садок)» Саратської районної 

ради Одеської області; 

 

З 09.2014  до 09.2016 – вчитель 

географії Плахтіївського НВК 

«ЗОШ № 1 І-ІІ ступенів – ДНЗ 

(ясла-садок)» Саратської районної 

ради Одеської області; 

 

З 09.2016 до 04.2017 – виконуюча 

обов’язки директора 

Плахтіївського НВК «ЗОШ № 1 І-ІІ 

ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» 

Саратської районної ради Одеської 

області; 

 

З 04.2017 – директор 

Плахтіївського НВК «ЗОШ №1 І-ІІ 

ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» 

Саратської районної ради Одеської 

області. 

    

 



Загальні відомості про Плахтіївський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа № 1 І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

У 1944 році було утворено Плахтіївську початкову 

школу. Директором початкової школи була 

В.Д.Шпиленко. 

1957 році школу було перейменовано в 

Плахтіївську семирічну школу. Вчителі школи 

проводили значну роботу з неписьменними. 

У 1960 році Плахтіївська семирічна школа була 

перейменована в Плахтіївську восьмирічну 

загальноосвітню трудову політехнічну школу. 

У 1989 році восьмирічна школа була 

перейменована в Плахтіївську неповну середню школу 

№ 1. 

У 1992 році школа була перейменована у 

Плахтіївську загальноосвітню школу № 1 І-ІІ ступенів,  

директором школи було призначено вчителя німецької 

мови Саламаху Л.П., заступником з навчально-виховної 

роботи Іванько Л.В. 

У 1994 році школа відзначила своє 50-річчя. 

У 2012 році рішенням Саратської районної ради 

Одеської області від 18.07.2012 року № 211-VІ школу 

перейменовано у Плахтіївський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа № 1 І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)». 

Навчальний заклад має достатню матеріально-

технічну базу: два корпуси, у яких розміщено 12 

навчальних кабінетів, методичний кабінет, обладнано  

навчальний комп’ютерний клас, є бібліотека, музей, 

спортивний зал, медичний кабінет, спальня ДНЗ, ігрова 

кімната, ігрова площадка, їдальня. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68232, Одеська область, Саратський район, с. Плахтіївка, 

вул. Центральна, 305 

Тел/факс: (048-48) 63-4-40 

 

plaht_school1@ukr.net 

 


