
Комунальний заклад 

«Сербівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кодимської районної ради 

Одеської області 

  

Директор школи  

Седель  Ганна Савівна 

 

 
   Седель Ганна Савівна народилася  12 листопада 1954 року в селі Писарівка 

Кодимського району Одеської області в сім’ї колгоспників.  

   З 1961  по1971рр. навчалася в Писарівській середній школі. В 1971 році 

вступила до Житомирського педагогічного факультету ім. І.Я.Франка на 

фізико-математичний факультет, який закінчила в 1976 році. 

    З 1976 по 1978 рр. працювала  в Малоскнитській восьмирічній школі  

вчителем математики та фізики.  

   В 1978 році прийнята в Сербівську середню школу на посаду вчителя 

математики та фізики.  

  У 1993 році переведена на посаду заступника директора школи з виховної 

роботи (з 15.11.1993р. по 01.09.1996 року).  

   З 01.09.1996 року переведена на посаду заступника директора з навчально-

виховної роботи (з 01.09.1996 року по 19.03.1997 року).   

   З 19.03.1997 року по даний час працює директором Сербівської  

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів. 

 На даний час педагогічний стаж  40 років, стаж на  посаді директора школи – 

20 років. 

   За результатами атестації присвоєно кваліфікаційна категорія «вчитель 

вищої категорії» та присвоєно звання «вчитель-методист». 

Нагороди: 

Почесні грамоти райво- 3, Почесні грамоти  райдержадміністрації - 2, 

грамота Кодимської районної ради- 1, Почесна грамота облуо – 1, Почесна 

грамота Одеської  обласної державної адміністрації – 1, Грамота МОН -1. 

      В 1860 році відкрилася перша однокласна школа, а 2 квітня      



1873 року – друга. У 1917 році відкрилася двокомплектна школа. 10 червня 

11921 року у школі відкрилися чотири класи, де навчалося 287 учнів і 

працювало чотири вчителі. У 1930 році відкрили семирічну школу. У 1960 

році почала працювати семирічна школа. з 1969 по 1967 рік працювала 

середня школа. У 1970 році ввели в експлуатацію нове приміщення школи, в 

якому сьогодні навчаються учні 1-11 класів. З 20 грудня 2012 року заклад 

переіменовано на комунальний заклад « Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» села Серби Кодимського району Одеської області, 

а з 1 вересня 2013 року навчальний заклад носить назву: комунальний заклад 

«Сербівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кодимської районної ради 

Одеської області.  

  Навчально-виховний процес забезпечують 22 вчителя, бібліотекар,  

медсестра. Педагогічне звання «вчитель-методист» мають два вчителя, 

«старший вчитель» - 4. Мають вищу освіту – 20, вчителів вищої категорії  - 

11, вчителів І категорії – 6, вчителів ІІ категорії – 3, спеціаліст – 1, відповідає 

займаній посаді – 1. 

   У школі є шкільний музей, спортивний та хореографічний зали, медичний 

кабінет, методкабінет, дві майстерні, їдальня на 80 місць. В школі працює 

танцювальний гурток «Рожеві вітрила», який неодноразово був лауреатом 

обласного  конкурсу. 

 



 
Шкільний музей 

 
       

 
 

 

 

  

 


