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Саратської районної ради  

Одеської області 



 

Довідка про директора  

Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Саратського району Одеської області 

 

Директор 

 

Дата народження:  

 

Місце 

народження: 

 

Освіта: 

 

 

 

Трудова 

діяльність: 

 

Вололовцев Іван Петрович 

 

18 серпня 1956 року 

 

Одеська область, Саратський район,  

с. Кулевча 

 

вища, Одеський педагогічний інститут 

ім. К.Д.Ушинського, 1977 р., учитель 

фізичного виховання  

 

15.08.1977 р. – 01.02.1990 р. – вчитель 

фізичного виховання Ярославської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів; 

 

01.02.1990 р. – 18.08.2002 р. – заступник 

директора з виховної роботи Сергіївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 

з 16.08.2005 р. – директор Розівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

 

 

Загальні відомості про Розівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Саратської районної ради Одеської області 

Історична 

довідка про 

створення 

навчального 

закладу 

Історія освіти в с. Розівка бере початок від 1939 року. Це 

була початкова школа. 

Згідно з розпорядженням Саратської РДА від 02.09.2003 р. 

№ 523/71 – 03 «Про реорганізацію Розівської загальноосвітньої  

школи І ступеня в Розівську загальноосвітню школи І-ІІІ  

ступенів» нова школа розпочала свою діяльність 01 вересня 2003 

року. 

З 1 вересня 2003 року по серпень 2004 року директором  

школи була Олейніченко О.С.. 

У 2004/2005 навчальному році школу очолила директор 

Велкова Р.Є.. 

З 2005 року досьогодні керівництво навчальним закладом 

здійснює директор Вололовцев І.П..  

Навчальний заклад має матеріально-технічну базу. 

Головний корпус будівлі школи введений в експлуатацію в 2003 

році з проектною потужністю 132 місця. Загальна площа всіх 

приміщень – 1118 м2, в т.ч. класних кімнат – 336 м2. Всього у 

школі 11 класних кімнат, в т.ч. навчальні кабінети української 

мови та літератури, інформатики, хімії, англійської мови. Також 

є методичний кабінет, спортивна зала (у пристосованому  



підвальному приміщенні), бібліотека, медичний кабінет, 

спортивний майданчик, їдальня на 40 місць (у пристосованому  

підвальному приміщенні), водогін, опалення (котельня). Стан 

будівлі та шкільних приміщень добрий, відповідає вимогам 

Державних санітарних норм і правил. Щорічно проводяться 

поточні ремонти за рахунок бюджетних та позабюджетних 

коштів. Контроль за станом будівлі та приміщень здійснюється 

постійно. 

Школа покликана стати тим місцем для особистості  учнів 

і вчителя, де має духовно збагачуватись кожен учасник  

навчально-виховного процесу, де формується громадянська  

зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-

культурне відродження України, у розбудову держави. 

Зусилля адміністрації спрямовані на створення атмосфери  

співробітництва, взаємодопомоги, розкутості, прояву ініціативи,  

творчого підходу, самостійності в роботі як учителів, так і учнів. 

Адреса  

 

(№ телефону, 

сайт, 

електронна 

пошта) 

68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка,  

вул. Шкільна, 31. 

тел. (04848) 44-7-00 

 

rozovka_school@ukr.net 

 


