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Біографія керівника 

Народилася  27 січня 1962 року. 

В 1981 році, після Балтського педучилища,  направлена на роботу до 

Граденицької восьмирічної школи на посаду вчителя початкових класів.  

Заочно закінчила в 1988 році  Одеський державний університет 

ім.І.І.Мечникова зі спеціальності математика і переведена на посаду вчителя 

математики. 

В 1991 році призначена директором цієї ж  школи, де і зараз працює. 

Має вищу  кваліфікаційну категорію, звання «старший вчитель» та  2007 році нагороджена 

знаком «Відмінник освіти». 

Педагогічний стаж складає -36 рік ( директора школи – 26 рік). 

 

Опис навчального закладу 

     Граденицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів по одній із офіційних даних була  відкрита в 

середині ХІХ віку, тобто в 1848  році, як церковно- приходська. 

  На даний час школа розташована  в  5-ти корпусах,  де навчається 130 дітей , які розміщені  в 9 

класах. В школі є комп’ютерний клас, столова, бібліотека, спортивна кімната, майстерня, актова 

зала. 

  Школа працює над проблемою «Формування ключових компетентностей  учнів шляхом 

впровадження інформаційно-комп’ютерних  та здоров’язберігаючих технологій». 

В школі працюють 4 методичні об’єднання.   

На даний час в школі працює 16 вчителів, з них з вищою освітою – 13 чоловік, мають вищу 

кваліфікаційну категорію – 9 вчителів, звання «Старший вчитель» - 5 вчителів.  

       Як основний засіб реалізації проблеми школи  колектив обрав шлях  особистісного 

розвитку кожного учня, що відображається у використанні нових форм і методів навчально- 

виховного процесу: нестандартні уроки, тематичні тижні, олімпіади, круглі столи, тематичні 

вечори, гуртки. 

     Багато уваги приділяється шкільному самоврядуванню.  

В школі працює парламент, який очолює Президент школи. В школі за багато років склалися 

певні традиції;  проведення акції милосердя,  проведення  заходів з національно-патріотичного 

виховання,  проведення зустрічі випускників, ведення книги рекордів школи, проведення 

флешмобів , спортивних змагань між вчителями та учнями, посильний вклад кожного вчителя та 

учня в ремонті школи. 

    Спільна співпраця педагогічного колективу школи, батьківського 

комітету, учнівського колективу 

дає змогу досягти позитивних результатів у роботі школи 

Контактні дані 
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