
Повна назва навчального закладу 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Раухівка Березівського району 

                                      Одеської області 

 

Прізвище, ім 'я, по-батькові 

 (біографія керівника) 

 

     

          Гриб Олена Дмитрівна 
        Народилася 26 листопада 1959 року в  с.Шевченкове Березівського району  

 Одеської області.  

1976 року закінчила середню школу № 2 м. Нова Каховка Херсонської області.  

1985 році закінчила Одеський державний  університет   імені І.І. Мечникова  

( кваліфікація  « філолог, викладач  російської мови та літератури »). 

З  вересня 1976по 1984 роки працювала на посаді піонервожатої Розквітівської 

середньої школи та Шевченківської восьмирічної школи, з 1989 по 2007 роки  працювала  

вчителем російської мови та літератури в Раухівській загальноосвітній середній школі, 

2007-2008 рік – головний спеціаліст служби у справах дітей Березівської районної 

державної адміністрації . 

З вересня 2009 року  і до сьогодні – директор  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

смт Раухівка Березівського району Одеської області.  

Заміжня. Гриб Володимир Степанович, військовий пенсіонер. 

 

Опис навчального закладу 

(15-20 речень) 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Раухівка бере свій початок з 1946 року. 

У 2016 році школа відзначала свій ювілей - 70-річчя. З 1956 по 2017 роки відбувся  

61 випуск, а зі стін школи було випущено 4 тисячі учнів, з них 126 медалістів, які стали 

гордістю нашої школи. 

       Головною метою діяльності нашого навчального закладу  є забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття  базової та повної  загальної середньої освіти. 

     Шкільний підрозділ забезпечує належний рівень загальноосвітньої підготовки учнів 

шкільного віку відповідно до вимог Державного стандарту ( 270 учнів). 

 Навчальний заклад  працює над науково-методичною проблемою: « Забезпечення 

якості освіти через формування ключових компетентностей  учнів у навчально-

виховному процесі». 

Педагогічний колектив  складається з  35 вчителів. З них 20 вчителів  – спеціалісти 

вищої категорії,   7 чол. -  спеціалісти І категорії, 4 чол. – спеціалісти ІІ категорії. Мають 

педагогічне звання  «Вчитель- методист»- 7 вчителів, «Старший вчитель» - 11 вчителів 

 29  педагогів  вчителів мають педагогічний стаж більше 15 років. 



 

 В загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчаються 210 учнів смт Раухівка  та 

 біля 60 учнів села Новоселівка.  Навчальний заклад підвозу на даний час не 

потребує.    

Приміщення  школи триповерхове. Обладнано навчальні кабінети, є в наявності 

комп’ютерний клас, сумісно-столярна  майстерня, бібліотека, їдальня  

 

  

Фото навчального закладу 

(4-5 фото) 
 

 
 

Фасад  ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Раухівка 

 

 
Комп'ютерний клас 

 



 
                                                               Вестибюль школи 

 

 

 
Державні символи та прапор школи у вестибюлі  



 
Сумісно-столярна майстерня.  Вчитель –методист Стукал В.В веде урок. 

                                                  Бібліотека 

 

 
 

Конференц-зал 

 



 
Меморіальна дошка  Кравцю Євгену,  

випускнику школи,  

який  загинув  в зоні АТО. 

 

 

 

Контактні дані 

( юридична адреса, телефон, сайт, e-mail ) 

 

67308, Одеська область, Березівський район, смт Раухвівка, вулиця   Євгена Кравця, 

будинок 3. 

Телефон закладу (04856)95-6-60  

моб. директора школи (067) 68-17-876, 

e-mail:  schoolrauchovka80@gmail.com 


