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Олександрівська школа вперше зустріла учнів 1 вересня 1997р.   

 Це двохповерхова  будівля  з  великими холами і світлими класами, які оснащені всім 

необхідним для навчання дітей і роботи вчителя. 

 На першому поверсі розташовані класні кімнати початкової школи, а на другому – предметні 

кабінети: математики, фізики, хімії, географії, історії, англійської мови, української мови, 

комп’ютерний клас. В школі є бібліотека і методичний кабінет, шкільна  їдальня і медпункт,  актова 

зала і дві спортивні зали. Шкільні коридори і класи прикрашають квіти. Школа має власну котельню, 

яка працює на газовому опаленні. Пришкільна територія: футбольне поле, шкільний майданчик і 

садочок - стали улюбленим місцем для прогулянок дітей і багатьох мешканців села. 

В  Олександрівській школі навчається 407 учнів. Діти активні, талановиті, із задоволенням 

беруть участь у різноманітних конкурсах і проектах.  

28 творчих і талановитих педагогів працюють над розвитком творчих здібностей учнів, 

залучають дітей до активної  ролі у житті школи і села.   

На базі школи працюють гуртки та секції за інтересами:  гурток «Умілі рученята» та курси 

англійської мови «Мовна академія», танцювальний гурток і музичний клас, спортивна секція з карате 

«ТОДЕ».  

 

 

   

Директор школи - Пиндак  Тетяна  Георгіївна 
    Народилась 13 квітня 1972  р. в місті Одеса. 

1979 – 1989 – навчання в середній школі №71 м. Одеси. 

1989 -1993 – старша піонерська  вожата  в СШ №15 м. Одеси 

1993 – 2004 – педагог – організатор СШ №71 м. Одеси 

2004 – 2011 – заступник директора з виховної роботи СШ №22 м. Одеси 

2011 – по теперішній час – директор Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лиманської 

районної ради Одеської області.  

   Освіта – вища. Закінчила  історико – філологічний  факультет ПДПУ 

ім..К.Д.Ушинського, здобула спеціальність:  філолог, учитель української  мови та 

літератури.  

   Учений ступінь – магістр. Закінчила  магістратуру при  ПДПУ ім.. К.Д.Ушинського 

за спеціальністю керівник підприємства, установи та організації ( у сфері освіти та 

виробничого навчання).  За відмінне навчання отримала диплом із відзнакою. 

   Тренер програми розвитку ООН «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – 

рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя.  

    Педагогічний стаж роботи – 28 років. Категорія – вища. 
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