
Комунальний заклад  

«Кодимська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кодимської районної ради Одеської області 
Директор школи- Дунаєвська Зінаїда Петрівна. 

Народилась 23 жовтня 1951 року в селі Євтодія Балтського району Одеської області. 

Закінчила Балтське педагогічне училище, Одеський державний університет ім. І. 

Мечникова, за спеціальністю вчитель математики. Педагогічний стаж - 46 років. Працює в 

даній школі з 1976 року. Була вчителем початкових класів, заступником директора з 

навчально-виховної роботи, з грудня 1999 року – директор навчального закладу. 

Викладає математику, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

вчитель-методист. Відзначена Нагрудними знаками «Відмінник освіти» і 

«В. О. Сухомлинського» 

 

Кодимська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кодимська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів заснована в 1936 

році. Це найбільший навчальний заклад району. В школі працює 55 

педагогічних працівників, з них – 29 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, 17 

вчителів мають звання «старший вчитель», 10 – звання  «вчитель-методист». Навчається 

616 учнів у 26 класах. З них учнів 1-4 класів – 276, 5-9 класів – 276, 10-11 класів 64 учні .  

Навчально-матеріальна база: навчальних кабінетів - 29, комп’ютерних класів – 2, 

музей з історії школи -1, майстерні – 2, спортивні зали-2, бібліотека, їдальня, медпункт, 

шкільний автобус.. 

 Педагогічний колектив працює над проблемою: «Підвищення рівня навчальних 

досягнень учнів шляхом впровадження особостісно орієнтовних технологій на основі 

використання освітніх технологій» 

 Головною метою Кодимської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є: формування 

і розвиток соціально зрілої, творчої особистості, з усвідомленою  і громадською позицією, 

почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного 

самовизначення; виховання в учнів поваги до конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності 

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; 

розвиток особистості учня, його здібностей та обдарувань; виховання свідомого ставлення 

до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 



формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів.  

 В школі запроваджено профільне навчання. Учні навчаються за інформаційно–

технологічним профілем за програмою «Школяр – програміст». 

 Позакласна робота.  

Шкільне відділення МАН 

Клуб «Мої права і обов’язки» 

Клуб «Молодь обирає здоров’я»  

Клуб КВК 

Об’єднання «Зелений патруль» 

Гурток «Вишиванка» 

Спортивні секції 

Вокальний гурток 

Загін ДЮП, ЮІР 

Наукове товариство «Пізнайко» 

 



 

 



 

 



 

Контактні дані: 

вул.. Соборна, 113 

м. Кодима 

Одеська обл.. 

66000 

Телефон: (04867)-2-13-38 

Електронна пошта: koduma_1@ukr.net 



 


