
  

Старонекрасівська загальноосвітня школа І – ІІІступенів 

                 Ізмаїльської районної ради 

Одеської області 
 

                                                                                                                                                    

 Киричевська Анжела Володимирівна 
Біографія керівника: 

 дата народження  – 23 січня 1969 року; 

 місце народження – місто Ізмаїл. 

1986 р.-1991 р. – навчання в Ізмаїльському державному педагогічному 

інституті за спеціальністю «вчитель французької та англійської 

мови»; 

1991р.-1992 р. – вихователь ГПД Старонекрасівської середньої 

школи; 

1992 р.-2001 р. – вчитель англійської мови Старонекрасівської школи; 

2001 р.-2007 р. – заступник директора з виховної роботи Старонекрасівської школи. 

З 2007 р. по теперішній час – директор Старонекрасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Депутат Ізмаїльської районної ради.  

Заміжня. Має двох доньок. 

Опис навчального закладу: 

      У школі навчається 358 учнів, які мешкають у селах Стара Некрасівка та 

Дунайське. Щоденно за програмою «Шкільний автобус» підвозяться до школи 51 учнів із 

с. Дунайське.   

      В школі функціонує 19 класів. Із них: 1-4 класів – 8, 5-9 класів - 9, 10-11 класів – 

2, 9 із яких є інклюзивними.  Середня наповнюваність класів - 19 учнів.                       

      Навчально-виховний процес здійснюється в одну зміну. Мова навчання російська 

(у селі компактно проживають росіяни-старообрядці). У школі працюють дві групи 

продовженого дня: для учнів 1-х класів та 2-4 класів, які відвідують 60 дітей.  Для 

першокласників функціонують ігрова кімната та кімната для денного сну. Для школярів 

організоване гаряче харчування.  

       Педагогічний колектив нараховує 38 осіб, із них 11 педагогів мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 7 -  І кваліфікаційну категорію, 2 - педагогічне звання «Вчитель-

методист», 2 - «Старший вчитель». Обслуговуючий та технічний персонал - 23 особи.  

У закладі функціонує комп’ютерний клас, 27 навчальних кабінетів, методичний 

кабінет, бібліотека, читальна зала, оснащена телевізором та комп’ютером, під’єднаним до 

мережі Інтернет, медичний пункт, їдальня на 150 посадочних місць, буфет, актова зала, 

столярна та слюсарна майстерні, великий та малий спортзали. Шкільний стадіон містить 

волейбольну, футбольну, баскетбольну площадки та ігровий майданчик.  

На базі школи функціонують 12 гуртків, які відвідують 206 учнів.   

Контактні дані: 

 юридична адреса: 68672, вул.. Ізмаїльська,34,село Стара Некрасівка, Ізмаїльський 

район, Одеська обл.; 

  телефон: 48-4-87, 48-4-40; 

  сайт: stnekrasovsh.at.ua; 

 e-mail: st_nekrasovskaya_osh@ukr.net; 
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