ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «Центр розвитку дитини «МОЯ ШКОЛА»

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 317600, ідентифікаційний код 37350162;
Ліцензія № 617764 від 26.02.2015 р.;
65114, Одеська обл., м. Одеса, вул. Костанді, буд. 199-А, оф.46

Керівник:

Ключко Юлія Олександрівна

Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 1991 році, отримала повну
вищу освіту за спеціальністю «Філологія» та здобула кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури»;
Закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського у 2011
році – отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула
кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
Досвід педагогічної роботи:
- вчитель російської мови і літератури, класний керівник – загальноосвітні школи №26 і №27
м. Маріуполь Донецької області (з 1991 року по 2003 рік);
- завідуюча ПЗ «Одеський приватний дошкільний навчальний заклад «Почемучки» (з липня 2009 року по
лютий 2016 рік);
- завідуюча ПЗ «Центр розвитку дитини «Моя школа» (з березня 2016 року по теперішній час)

«Моя школа» - це дивовижний простір, у якому працюють спеціалісти з відмінною професійною
підготовкою і багатою успішною педагогічною практикою.
Тут використовуються принципи класичної дитячої педагогіки і психології, а також передові методики
дошкільного виховання і навчання, практикується індивідуальний підхід до кожної дитини, забезпечується
емоційний і психологічний комфорт.
Діяльність ПЗ «ЦРД «Моя школа» направлена на вирішення головних завдань:
-

повноцінне розкриття особистості дитини, її творчого і інтелектуального потенціалу;

-

всебічний гармонійний розвиток - формування всіх сторін особистості одночасно і в тісному
взаємозв'язку між собою;
допомога батькам і дітям у знаходженні «спільної мови», побудові дружніх стосунків і довірчих
відносин;
зміцнення сімейних зв’язків і відношень «батьки-діти»;
підготовка до входження у «шкільне» життя, освоєння культури поведінки, розвиток комунікативних
здібностей;
отримання гідної сучасної дошкільної освіти.

ЦРД «Моя школа» пропонує найзручнішу форму занять:
-

в першу або другу половину дня;
індивідуально або у групі;
поурочно або у форматі неповного дня.

«Моя школа» — світ маленьких особистостей і великих перспектив!
м.Одесса, ; ж/м Таирова, вул. Костанди, 199-А, оф.46
тел.: (048) 784 64 61; (066)-64-79-183
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