
Деленська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 
Тельпіс Валентина Ігнатіївна, 

народилась 14.04.1964 року. З 1970 по 1981 навчалась у Деленській середній 

школі. 1982-1987 р. навчання в Одеському державному педагогічному 

інституті ім. К.Д. Ушинського на фізико-математичному факультеті. 

Розпочала свою трудову діяльність у 1987 році у Деленській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів вихователем ГПД. 1993-1996 р. навчання в Ізмаїльському 

державному педагогічному інституті, факультет початкових класів. З1997 

року працює вчителем початкових класів. 2000-2007 р. заступник директора з 

навчально-виховної роботи у початкових класах. З 2011 року директор 

Деленської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

Опис навчального закладу 

     Архівні дані свідчать про те, що школа працює у селі з 1846 року, це 

церковно-приходська школа, навчання ведеться болгарською мовою.  

     З 1941 року викладання виключно на російській мові.  

     В 1957 році школа набула статус середньої. 

     Школа має зручне приміщення яке було збудовано у 1967 році, 

приміщення функціонує й нині. 

     З 2011 року школу очолює Тельпіс В.І. (загальний стаж – 30 р. стаж 

керівника – 6 р.), 

     Заступник директора з навчально-виховної роботи Тельпіс І.І. (загальний 

стаж – 30 р. стаж керівника – 5 р.), заступник директора з виховної роботи 

початкової школи Барон З.К. (загальний стаж - 33 р. стаж керівника - 9 р.),  

     За час існування школи її закінчило більше тисячі осіб. Закінчило ВНЗ 656 

випускників. Наша школа воістину є кузнею педагогічних кадрів. Учителями 

стали 186 осіб.  

     На сьогоднішній день у школі працює 25 учителів, із яких 11 мають вищу 

кваліфікаційну категорію, у тому числі: 

     Учитель-методист – 3, із яких один є відмінником освіти; 7 вчителі мають 

звання «Старший учитель». 

     Першу кваліфікаційну категорію мають 7 осіб, другу категорію – 1, 

категорію «спеціаліст» – 6. 

     За підсумками олімпіад школа займає перше місце серед шкіл  з кількістю 

учнів понад 100  й вище. 



     Учні школи є активними учасниками й призерами районних і обласних і 

міжнародних конкурсів: «Колосок», «Чисті роси» «Кенгуру»,  «Геліантус», 

«Лелека», «Соняшник». 

     Працюють гуртки «Оригамі», «Природа і фантазія», «Паперопластика», 

фольклорні, спортивні. 

     Учні школи щороку посідають призові місця з волейболу серед юнаків та 

дівчат. 

     У школі створені гарні умови для навчання та виховання учнів. 

 

 

Фото навчального закладу 

  

   

Контактні дані 

 

Одеська область, Арцизький район, с. Делень, вул. Миру, 62а, індекс 68431, 

тел./факс (04845) 57-1-42, telpis1964@ukr.net 


