
    Анатолівського навчально – виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний заклад» 

 
 

Директор:             Войтов Андрій Григорович                                        
 

Дата                      01 січня 1983 
народження: 
 
Місце                  Одеська обл.  Березівський р-н. с.Анатолівка 
народження: 
 

Освіта:                вища, Одеський Національний Університет ім. І.І. Мечникова 
 

Трудова               09.2000р. Студент Одеського Національного Університету ім. І.І.   

                             Мечникова   

діяльність:           історичного факультету. 
                   

                            08.2005р. Викладач історій та соціальний педагог ЗОШ І-ІІІ ступенів 
                             села Анатолівки. 
         

                            09.2012р. Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів села Анатолівки. 
                       

                            Стаж роботи на посаді — 4 роки. 
 

Загальні відомості про   Анатолівського навчально – виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» 
 

Адреса                67320 Одеська обл. Березівський р-н., с. Анатолівка вул., Шкільна — 25 

(№ телефону,      тел. 0 (256) 97 - 2 – 24  voytov2017@ukr.net 

електрона 
пошта). 
 
Форма               комунальна 
власності. 
 

Історична         Школа була заснована земством приблизно 1903 — 1904 роках ХХ ст.        
довідка про      Основна увага на уроках приділялась богослов'ю. Школа була трирічною.   
створення        .Першим директором школи був Іван Львович Кулік (у минулому священик)   
школи                  У 30- х роках школа вже була семирічною. В ці роки в школі вивчали                                                                                                                                          
                          математику, письмо, історію, ботаніку, іноземну мову. 

                            Під час Великої Вітчизняної війни школа працювала (територія була 
                          окупована румунськими військами). 

                             В 50- ті роки до школи ходили учні з сіл Рівне, Веселе та Шутове. 
                          У класах навчалися діти різного віку, заняття проходили  у дві зміни. 



                          В 60 - х роках було добудовано два корпуси школи. 
                            До 1990 року школа була семирічною, а потім восьмирічною. З 1990 року 

                          школа отримала статус середньої. 
                              У грудні 2005 року в школі сталася пожежа, згоріло 2/3 шкільної будівлі. 
                         Діти навчалися в уцілілому  корпусі, де які у дві зміни. Силами районної та   
                         та обласної влади школа була відбудована і відремонтована. Було проведено 

                         водяне опалення. 2010 році школа отримала шкільний автобус що дало могу 

                          підвозити дітей з сіл Веселе та Антонівка. 2012 році в школі побудовано                    
                          новий харчоблок. 
                           2016 році в школі було відкрито групу дитячого садочку яку відвідують 
                          18 дітей. Школу було реорганізовано в НВК. 
 
 
 

Кількісний       На даний час в школі навчаються 70 дітей. Діти є активними учасниками 

показник          районних спортивних  змагань. З 2001 року спортивні команди учнів школи 

                          неодноразово займали призові місця з шашок і шахів, футболу, баскетболу, 

                          волейболу. 
                           Учні школи приймають активну участь у різноманітних конкурсах. Та 
                          предметних олімпіадах. Більшість випускників школи вступають до вищих 
                          навчальних закладів країни. 

                            Навчально - виховний процес у школі забезпечують 12 вчителів. З них 
                          2 вчителя вищої категорії, 7 вчителів першої категорії, 2 вчителя другої 

                          категорії,  1 вчитель  - спеціаліст. В школі також існує і вчительська 

династія. 
                          Вчитель Лобунець Л.В пропрацювала в школі більше 45 років, а її донька 

                          пропрацювала в школі більше 30 років. Є також і вчительська родина 

Королів 

                          (Король І.П. та Король С.В.), які в школі також пропрацювали більше 30 

років. 

                             Виховний процес у дитячому садочку забезпечує 1 вихователь та 1 

помічник 
                          вихователя. 
                          
      
 

        
 



             
 
 


