
Одеська загальноосвітня школа № 95 І ступеня  

Одеської міської ради  Одеської області 

 
Стацюра Ганна Іванівна 

Народилась 10 жовтня 1948 року в селі Бурилово Кривоозерського району 

Миколаївської області. 

З 1955 року по 1963 рік  навчалась в Одеській школі № 12.  

З 1963 року по 1965 рік продовжувала навчання в школі № 66 м. Одеси. 

В 1967 році поступила до Одеського університету імені Мечникова І.І. на 

філологічний факультет та закінчила його в 1973 році. 

З 1973 року працювала вихователем в дитячому садку № 178 міста Одеси. 

З 1992 року по 1997 рік – завідувач дитячим садком № 178. 

З 01 серпня 1997 року і по теперішній час працює директором ОЗОШ № 95 І ступеня. 

 

Одеську загальноосвітню школу № 95 І ступеня засновано 1 серпня 1997 року. З першого 

дня роботи і по сьогоднішній день  директором школи є спеціаліст вищої категорії Стацюра Ганна 

Іванівна.   

Мова навчання українська, а з вересня 2011 року в школі відкрито класи з російською мовою 

навчання. 

16 класів розташовані в окремих приміщеннях та мають власну рекреаційну зону. Школа 

працює в одну зміну. Середня наповнюваність класів 30 учнів. В школі працює одна бюджетна 

група продовженого дня. 

Педагогічний колектив школи складається з 26 вчителів. 

З них спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії - 11;першої – 7; другої – 4; спеціаліст – 3. 

Мають звання: «Вчитель-методист» - 4, старший вчитель - 2. 

Робота багатьох членів колективу в різні роки відзначена грамотами районного відділу 

освіти, міського та обласного управління освіти та науки. 

В школі навчається  432 учня. 

Незмінні традиції нашої шкільної родини: предметні тижні української мови, математики, 

англійської мови, правового виховання, народні свята, інсценування казок, робота лекторських 

груп. 

В школі працюють секції та гуртки: «Чарівні візерунки» - гурток бісероплетіння, «Світ 

танцю» танцювальний гурток, хор та вокальний ансамбль,  футбольна секція. 

Учні школи мають можливість додатково вивчати іноземну  мову на курсах  англійської 

мови «Знання» 

Випускники Одеської загальноосвітньої школи № 95 І ступеня продовжують навчання в 

гімназіях міста Одеси № 4, № 5, № 8, в ОЗОШ № 31, в Одеській спеціалізованій школі І-ІІІ ступеня 

№ 69, в ОНВК № 53 та інших навчальних закладах. 
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