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Директор -   Дакус Ярослав 

Миколайович 

 

  Дата народження: 

30 листопада 1957 року 

 

  Місце народження 

с. Калинівка Іванівського 

району Одеської області  

 

Освіта: 

вища,  Одеський державний 

педагогічний інститут ім. 

К.Д.Ушинського, 1982, 

вчитель   фізичної культури 

 

Трудова діяльність: 

 1973 -1976 рр – працював у 

колгоспі «Правда»; 

 

1976 - 1978 – служба у лавах 

Радянської армії; 

 

09.1978-08.1982 – студент  

Одеського державного 

педагогічного інституту; 

 

08.1982-2002 –  вчитель 

фізичної культури Петрівської 

середньої школи №2 

 

 З 10.2002 – директор  

Петрівської середньої школи 

№2  

Стаж роботи на посаді – 15 

років. 

 

 Депутат  Іванівської районної 

ради. 

2013 – нагороджений 

Почесною відзнакою Одеської 

  



обласної ради 

 

Загальні відомості про Петрівську загальноосвітню школу №2 

Іванівської районної ради Одеської області 
  

Форма власності комунальна 

Історична довідка 

про створення 

вищого навчального 

закладу   

  Петрівська середня школа №2   почала свою 

роботу 1 липня 1976 року.  

Історія Петрівської  загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. № 2 - невід’ємна частина історії 

заснування, розвитку та існування  нашого  

селища.  Селище Петрівка розкинулося серед 

безкрайніх полів, майже на самому півдні нашої 

неньки - України.  

 При школі діяли різноманітні клуби і гуртки: 

юних фізиків, математиків, хіміків, істориків, 

географів, юннатів, літераторів, читців-

декламаторів, драмгурток, стрілецький, шахо–

шашковий, хоровий і вокалу, гімнастичний, 

вокально – інструментальний  – усього 17.    Було 

відкрито також групу подовженого дня.    Аби 

виявити «таланти», серед учнівського колективу 

регулярно проводилися заняття по цивільній 

обороні, змагання юних автоінспекторів. 

З 1984 по 1992 роки збірна   школи з футболу  

була  найкращою в районі. 1986 – 87 роки  стала 

чемпіоном області серед школярів. У 1987 році  

команда грала на першості України, де зайняли ІІ 

місце. 

Наприкінці 1996 року школа отримала 

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи за №79 і з 1997 року отримала нову назву – 

Петрівська середня загальноосвітня школа №2. 

Наказом №130 від 29 грудня 2003 року згідно 

постанови Кабінету Міністрів від 11 червня 2000 

року за №964 існуюча назва школи знову 

змінилася – на загальноосвітній навчальний 

заклад І – ІІІ ст. №2 смт. Петрівка. Зміни 

торкнулися і статусу школи: на виконання 

розпорядження райдержадміністрації від 20 

травня 2001 р. №154/А заклад змінив мову 

навчання з російської на українську. У 2002 р. 

були спроби реорганізувати заклад в навчально – 

виховний комплекс «Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

– гімназія». 



На даний час в Петрівській загальноосвітній 

школі І – ІІІ ст №2  Іванівської районної ради 

Одеської області функціонує хоровий колектив 

«Петрівчани».   

Основні напрями  

діяльності 

    Основною метою роботи стало здійснення   

загальної обов’язкової середньої освіти, робота 

над проблемою: «Формування позитивної 

мотивації здорового способу життя в 

загальноосвітньому навчальному закладі через 

навчальний процес» 

 

Кількісні показники    Контингент учнів складає 386 особи.    У 

школі   навчається 4 дітей з інвалідністю, 13 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування . 

Учні навчального закладу є постійними 

учасниками та призерами  районних та обласних 

предметних олімпіад,   Міжнародного конкурсу 

знавців рідної мови імені Петра Яцика, науково – 

дослідницьких робіт МАН. У 2017 році стали 

бронзовими призерами районного етапу 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура».)   

  Навчально-виховний процес забезпечують 

30 педагогічних працівників.       

 Навчальний заклад має розвинену 

матеріально-технічну базу: два корпуси, у яких 

розміщено 16 навчальних кабінетів, методичний 

кабінет,   обладнано 3  навчальні комп'ютерні 

комплекси, є бібліотека та читальний зал на 20 

місць, 2 спортивні   зали, стадіон на 500 місць, 

актова зала на 350 місць, медичний кабінет, 

стоматологічний кабінет,  їдальня   зала на 150 

місць.   



 

 

 



 

 

Контактні дані: 67242  Одеська обл.,  Іванівський р – н, смт 

Петрівка вул. Калинова, 3 

Тел: (04854)  4-82-00 

  

E-mail:   bk.school2@ukr.net    


