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      Типове приміщення Петрівської ЗОШ було побудоване в 1990 році, 

розраховане на 192 учня. З першого вересня 1990 року Петрівська неповна 

середня школа була реорганізована в школу І-ІІІ ступенів. Рішенням 

Березівської районної ради від 06 серпня 2015 року загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів с.Петрівка була перетворена в Петрівську ЗОШ І-ІІ ступенів.  

       В школі працюють 14 вчителів, 13 з них мають вищу освіту, 2 учителя 

мають вищу категорію, 6 – першу категорію, 5 – другу категорію, з них – 1 

учитель має звання «старший вчитель», 1 – вчитель – методист. Всі вчителі 

працюють за фахом, своєчасно проходять курсову перепідготовку. З 14 

вчителів шість  вчителів – випускники школи. Школа повністю 

забезпечена кадрами. 

       Школа працює за кабінетною системою, наявні спортзал, бібліотека і 

столова на 40 місць. Учні забезпечені гарячим харчуванням (за кошти 

сільської ради та батьків). Організовано підвіз учнів з с. Іванівка. 

       Нині в школі навчається 52 учня. Створено дошкільну групу для 

п’ятирічок .  Учні є учасниками різноманітних  Міжнародних  предметних 

конкурсів,  переможцями районних предметних олімпіад з історії, 

німецької мови. Протягом багатьох років є переможцями ІІ (районного) 

етапу конкурсу – захисту учнівських робіт МАН з історії, учасниками 

обласного етапу  конкурсу – захисту учнівських робіт МАН.  

       Значна увага в школі приділяється національно – патріотичному 

вихованню. Тематичні лінійки,  колективні заходи, уроки – реквієми, 

флешмоби, Лінійки Пам’яті загиблого в зоні АТО випускника школи 

Віктора Бошняка, Героїв Небесної Сотні, воїнів – добровольців стали 

поширеними формами позакласної роботи в школі. Серед учнів є 

переможці районних конкурсів декоративно – прикладного мистецтва, 

районного конкурсу «Березівські стожари».  

      Педагогічний колектив працює в тісному взаємозв’язку з батьками, 

місцевим ТОВ «МАК», сільською радою. 
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Шкільна, будинок 7 

Телефон   0972850593 

Сайт   Укрнет 

Е – mail  petrivkakitar@ukr.net 
 

 


