
Секретарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Біляївського району Одеської області 

 

Директор школи - Мартинюк Ольга Іванівна 

 

Біографія керівника 

Дата народження: 2 грудня 1960 року 

Місце народження: Івано – Франківська область, Верховинський 

район, с. Яблуниця 

Трудова діяльність: 23 серпня 1977 рік – призначена на посаду старшої 

піонервожатої Секретарівської восьмирічної школи; 

1 вересня 1987 рік – призначена на посаду заступника директора 

школи з навчально-виховної роботи Секретарівської восьмирічної 

школи; 

13 грудня 2000 рік – призначена на посаду директора Секретарівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів. 

Стаж роботи на посаді директора школи – 14 років. 

Депутат Біляївської районної ради. 

 

Опис навчального закладу 

      Школа розташована в трьох навчальних корпусах. Приміщення відведені для організації 

навчально – виховного процесу не є типовими, пристосовані. Типове приміщення – 

добудована у 2005 році спортивна зала. 

    В 2012 році  здійснена заміна вікон в навчальних корпусах, побудовані внутрішні 

туалети, проведена реконструкція котелень та введено в дію газове опалення. 

      В школі створені умови для комп’ютерної грамотності учнів, працює комп’ю терний 

клас. В рамках програми «Шкільний автобус» організоване підвезення учнів школи із села 

Михайлівка. 

Навчально- виховний процес в школі здійснюють 14 педагогічних працівників, 13- з 

повною вищою  педагогічною освітою ,1- з базовою вищою педагогічною освітою. . Всі 

вчителі викладають за фахом. За якісним складом: спеціалістів вищої категорії – 2, І 

категорії – 3, ІІ – категорії – 4, спеціалістів – 5, в тому числі 2 вчителів мають звання 

«Старший вчитель». Значком «Відмінник освіти України» нагороджено 1 вчителя. 

      Система методичної роботи сконцентрована навколо методичної проблеми 

«Становлення і розвиток громадянської компетентності учнів через діяльність громадсько 

- активної школи». 

     В початковій школі працює самоврядування «Каштанчики», в старшій учнівська 

республіка «Відродження». 

     Навчальний заклад має свої традиції : операція «Подаруй дітям радість»  до дня Святого 

Миколая, свято обдарованих дітей «Творча обійстя», акція «Подаруй книгу школі», 

конкурси «Міс мамина красуня», «Кращий правознавець школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані 

67611, Одеська область, Біляївський район, село Секретарівка, вул. Миру, будинок 32 

Тел.. 0980032002, sekretarovka_32@ukr.net 


