
ДОВІДКА 

на Комунальний заклад освіти 

 «Середня загальноосвітня школа №135»                          

Дніпровської міської ради 

Юридична адреса:  49130,  м. Дніпро, вул. Березинська, 31 

Тел./факс, email:  ( 098)4041329 , sz135@dhp.dniprorada.gov.ua 

Директор закладу: Подольна Ольга Миколаївна 

Рік заснування закладу: 1987 

Проектна  потужність:  1200 місць 

Кількість учнів: 1295 учнів, із них: 

- 1- 4 класи – 680 учні; 

- 5-9 класи  -  491 учнів; 

- 10- 11 класи - 124 учнів. 

Профілі  навчання:  математичний , української  філології, історичний 

Освітній процес здійснюють 81 учитель та 24 особи обслуговуючого персоналу. 

Педагогічний колектив:   81 педагогічний працівник, з них мають: 

вищу категорію – 43 вчителів; 

- I кваліфікаційну категорію – 6 

- II кваліфікаційну категорію – 2 

- Спеціалістів – 15 

- Звання Заслужений учитель України - 1,   

- Звання  «Учитель-методист» -  34 

- Звання  «Старший вчитель» -   13 

- Звання  «Відмінник освіти» -   3. 

Проблема, над якою працює заклад: «Спрямованність навчально – виховного 

процесу на формування соціалізації учнів у сучасному освітньому просторі». 

Матеріально-технічна база: Загальна площа школи складає 10817м².  

Кількість класних кімнат – 59, їдальня на 200 місць, майстерня з обробки 

деревини – 1, майстерні з обслуговуючої праці – 2, бібліотека – 1, читальна зала – 

1, книгосховище – 2, спортивні зали – 3, комп’ютерних класів – 3, кабінет 

психолога – 1, кабінет логопеда – 1, ігрова кімната – 1, спортивний майданчик – 2.  

Є  61 комп’ютер, 57 ноутбуків,  6 мультимедійних проекторів,  13 інтерактивних 

дошок, 12 телевізорів.   

Загальний стан приміщень та матеріальна база школи за останні роки суттєво 

покращені, школа виглядає затишно та естетично. Навчальний заклад працює в 

режимі стабільності. 

Середня загальноосвітня школа №135 належить до мережі інноваційних 

навчальних закладів Дніпропетровської області, визнана переможцем III етапу 

Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу. З 2009 

року школа долучилась та працює за програмою 

 « Школа майбутнього з випереджаючою освітою для сталого розвитку». 

Переможці  міського проєкту «Бюджет участі Дніпра»: 

2019р.  -  «Сучасний кабінет географії» 

2020р. -  «Сучасні лінгафоні кабінети, як ефективний засіб вивчення іноземних мов 

у СЗШ № 135»,  «Інноваційний комп’ютерний клас».  



2021р. – «Пізнаємо світ з середини (кабінети хімії та біології)», «Малюкам 135-ої – 

нові комп’ютери», «Фізика в 135-ій – це легко та цікаво». 

На базі школи був проведений обласний семінар вчителів трудового навчання та 

мистецтва по STEAM освіті. 

Матеріально-технічна база закладу: 2020-2021 навчального року за кошти міського 

бюджету було здійснено капітальний ремонт огорожі; придбані дезінфікуючі  

засоби, медикаменти, господарчі товари, канцелярські товари, спортивні товари; 

комплекс «Сучасний лінгафонний кабінет», комплекс «Інноваційний ком’ютерний 

клас»; за кошти освітньої субвенції придбано 120 комплектів парт та стільців, 7 

ноутбуків, 1 інтерактивний проектор «Epson», 1 планшет «Lenovo», комплект 

«Засоби корекції ігрової діяльності осіб з особливими освітніми потребами», 

дидактичний матеріал для учнів 1-2 класів, які працюють у Новій українській 

школі. 


