АНКЕТА
заступника директора з виховної роботи
1.Прізвище, ім’я та по
батькові

Паничева Наталія
Миколаївна

2. Дата і місце
народження

04 травня 1976 року,
Україна, Донецька обл.,
м.Дзержинськ

3. Повна домашня
адреса з поштовим
індексом, телефон

пр. Металургів, 84-114,
м.Маріуполь, 87539

4. Паспортні дані

ВВ № 519357

5. Ідентифікаційний код

2788310868

6. Які навчальні заклади
закінчила, у якому році,
спеціальність за
дипломом.

Вища освіта. Горлівський педагогічний інститут
іноземних мов – 1998. Вчитель англійської мови,
української мови та літератури.

т.096-280-92-85

Харківська національна академія міського
господарства – 2004. Спеціаліст з економіки
підприємства.
7. Місце роботи

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа I-III
ступенів № 65» м.Маріуполь

8.Стаж роботи

Загальний – 20 років, пед.стаж – 16 років; стаж на
посаді – 5 років.

9. Кваліфікаційна
категорія

Перша кваліфікаційна категорія

10. Проблема, над якою
працюєте

Система роботи школи щодо формування в учнів
потреби у здоровому способі життя.

11.Ваше педагогічне
кредо

Школа – це своєрідне мозаїчне панно, в якому
вміщено сотні фрагментів скла. Жоден із цих
фрагментів не має більшого значення, ніж інший:
тільки все панно є цілісне і прекрасне.
Джордж Уілсон Хогг

АНКЕТА
педагога - організатора
1.Прізвище, ім’я та по
батькові

Селезньова Олена
Євгенівна

2. Дата і місце
народження

28 січня 1986 року

3. Повна домашня
адреса з поштовим
індексом, телефон

туп. Мало-Азовський,
13

Україна, Донецька обл.,
м.Маріуполь

м.Маріуполь, 87550
Тел. 0967881036

4. Паспортні дані

МН № 768244

5. Ідентифікаційний код 3143903961
6. Які навчальні заклади Харківський національний педагогічний
закінчила, у якому році, університет ім.Г.С.Сковороди – 2007р.
спеціальність за
Вчитель біології.
дипломом.
7. Місце роботи

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа I-III
ступенів № 65
м.Маріуполь

8.Стаж роботи

Загальний – 11 років, пед.стаж – 5 років

9. Кваліфікаційна
категорія

Друга кваліфікаційна категорія

10. Проблема, над якою
працюєте

Екологічне виховання, формування навичок
здорового способу життя, раціонального
використання навколишнього середовища.

11.Ваше педагогічне
кредо

Розум, серце, руки людини потребують праці тому,
що праця – є саме життя.

