
Одеська спеціалізована школа № 53 І ступеня  

з поглибленим вивченням англійської мови 

Одеської міської ради Одеської області 

 

Косєва Ольга Вікторівна – директор школи 

 Одеське педагогічне  училище (вчитель початкових класів);  

 Одеський  педагогічний  університет ім. К. Д. Ушинського  

 (вчитель початкових класів, практичний психолог);  

 Стаж работи на посаді директора школи - 12 р.;  

 Спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»;  

   

- Лауреата міського етапу  Всеукраїнського  конкурса 

 «Сучасні  технології в початковій  школі-2012»;  

- Лауреат Всеукраїнського конкурсу  «Директор XXІ століття-2013»;  

- Учасниця  Всеукраїнських сесій гуманної педагогіки; 

- Переможець конкурсу «Директор XXІ століття-2014»; 

- ІІІ місце у міському етапі  конкурсу  «Вчитель року» в номінації  «Директор школи – 

2014». 

 

       Історія школи бере початок з 1994 року, коли колишнє приміщення дитячого садка 

відчинило двері для 300 учнів початкової школи № 53. 

      Сьогодні Одеська СШ№53 – це сучасний навчальний заклад І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови, де вчаться та відпочивають однією родиною діти від 6 до 10 років. 

       В ОСШ№53 діють 14 класів з українською мовою навчання.  

       Під керівництвом директора школи Косєвої Ольги Вікторівни працює творчий колектив 

учителів – 28 кваліфікованих педагогів.  

      Для забезпечення навчально-виховного процесу в Одеській СШ№53 є 22 навчальних 

кабінети, бібліотека, 2 спортивних зали з дошками Євмінова, кабінет психолога, актовий зал, 

кабінет інформатики. 

      Учні школи приймають активну участь в конкурсах та олімпіадах: міжнародний 

математичний конкурс з математики «Кенгуру», Всеукраїнський конкурс з українознавства 

«Патріот», конкурс з англійської мови «Грінвіч» та інші.  

      З 2016 року творчий колектив школи є учасником науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України», який дозволяє збільшити інтерес учнів до навчання та пізнання світу. 

Щороку в перший осінній день двері початкової  школи №53  відкриваються для малечі, яка 

прагне знань і успішно пройшла конкурсне випробування. 

       На базі школи працюють різноманітні гуртки та секції: 

- Хореографічний колектив; 

- Спортивна секція з тхеквандо; 

- Вокальний ансамбль та дитячий хор; 

- Гурток з образотворчого мистецтва. 

Розмаїття навчально-виховного процесу робить життя нашої школи унікальним та 

неповторним.  
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