
ЩЕРБАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Директор школи: 

 

Полєвой Вадим Євгенович 

 

 

 

Полєвой Вадим Євгенович народився 24.07.1968 р. в с. 

Кузьменкове Роздільнянського району Одеської області. У 1975 році пішов у 

1 клас Щербанської середньої школи. У 1985 році закінчив школу, В цьому ж 

році вступив у Херсонський державний педагогічний інститут. З 1987 по 1989 

р. проходив службу у лавах Збройних Сил колишнього СРСР. Після 

закінчення служби продовжив навчання в інституті, який закінчив у 1992 

році. З 1992 року працював вчителем трудового навчання у Щербанській 

середній школі. У 1998 році звільнився за власним бажанням. З 2000 року 

працював вчителем трудового навчання. З 01.09.2015 року директор 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Щербанка. 

Одружений. Дружина Полєва Ірина Леонідівна, вчитель початкових класів 

цієї ж школи. Має двох доньок – Полєва Марія Вадимівна 07.06.1993 р.н., 

Полєва Яна Вадимівна 09.07.1999 р.н. 
 

Опис навчального закладу 
З 1980 року закінчено будівництво триповерхової школи на 464 

учнівських місць. На 1 вересня 2017 року зараховано 163 учня. Оснащена 

центральним водопостачанням, газовим опаленням(в 2016/2017 навчальному 

році замінено 100 м теплотраси), каналізацією, світлими просторими 

класами. В школі кабінетна система, є 15 кабінетів (слюсарна майстерня, 

спортивна зала, актова зала, бібліотека, шкільна їдальня). Замінено 37 

пластикових вікон. Школа підключена до мережі Інтернет. Висаджено 118 

кущів троянд у шкільний розарій. В шкільній бібліотеці створений та працює 

«Куточок хліба», який постійно поповнюється новими матеріалами та 

експонатами. 

У школі працює 20 педагогічних працівників, з них 7- «спеціалістів 

вищої категорії», 3- мають звання «старший вчитель»   та 17 осіб 

обслуговуючого та допоміжного персоналу. Всі вчителі вчасно проходять 

курси підвищення кваліфікації в Одеському обласному інституті 

удосконалення вчителів.  Діти не обмежують свій шкільний час лише 

уроками. В школі функціонують гуртки краєзнавчо-туристичного, 

спортивного, технічного, художнього та культурного напрямів. Учні школи 

постійні учасники різноманітних районних та Всеукраїнських конкурсів та 

фестивалів. Чимало спортивних досягнень у скарбничці юних щербанців. 

Школа тісно співпрацює з сільським Будинком культури та допомагає у 

проведені різноманітних заходів. За роки існування із стін школи вийшли 



випускники, які стали її гордістю. Сьогодні школа працює ефективно. Є кого 

та що розвивати і вдосконалювати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контактні дані 

(юридична адреса, телефон, сайт, e-mail) 

вул. Ярослава Мудрого 1, с. Щербанка Роздільнянський район Одеська область, 

67462, (048)5350292, E-mail: Scherbanka.school@gmail.com 
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