
 

 

Протокол №1 

загальних зборів  Солуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від 02.09.2019  року 

 

Голова зборів – Мартинишин Т.М.  

Секретар – Пенгрин З.І. 

 

Присутні: педагогічний  колектив, адміністративно-господарський персонал, 

батьки та учнів, представники місцевої влади ( всього 94 чол.)  

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звіт директора школи Макари В.В. перед педагогічним колективом та 

громадськістю про  роботу школи за 2018 – 2019 н. р. 

 2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про 

діяльність директора  школи  щодо підвищення рівня організації освітнього 

 процесу у школі. 

 3. Оцінювання діяльності директора  школи шляхом відкритого голосування  за 

результатами звіту директора . 

 

 СЛУХАЛИ:   

 

1. Виступ голови зборів Мартинишин Т.М., яка зазначила, що згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення 

про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» 

від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 

3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про 

запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних 

закладів», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» керівник 

навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами 

педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою 

подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської 

системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за 

прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження 

колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується 

на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації. Відповідно до цих 

рішень у школі щорічно проводиться звітування директора школи Макари В.В. 

перед громадськістю села та працівниками школи. 

2. Виступ-презентація   директора     Макари В.В. про діяльність школи  в 2018-

2019 навчальному році  та створення в школі належних умов для забезпечення 

рівного доступу для здобуття якісної освіти.  

У своєму виступі директор детально зупинилася на таких питаннях: 

- основні напрями роботи колективу школи в 2018-2019 навчальному році із 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів школи;  



 

- реалізації завдань концепції «Нова українська школа» для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти; 

- створення і  забезпечення сприятливих  умов  роботи  школи; 

- навчальна діяльності учнів та результати освітнього процесу; 

- залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління;  

- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази школи;  

- соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я учнів та працівників; 

 - персональний внесок керівника у підвищення рівня організації  

освітнього процесу 

                                                                                                  (Звіт додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

 

1. Турілов О.М., заступник директора з НВР, проаналізував участь учнів у 

предметних олімпіадах та конкурсах, навчальні досягнення учнів та проведення 

методичної, виховної  роботи в школі. Вважає, що дирекція та колектив школи 

працює стабільно, злагоджено, виконуючи основні завдання школи. Директор  

створює всі умови для підвищення якості освітніх послуг, які надає школа 

сьогодні. Запропонув визнати роботу директора школи   задовільною. 

2. Мартинишин Т.М., голова профспілкового комітету школи, відзначила, що 

директорка наполегливо та планомірно працює з педколективом щодо вирішення 

освітніх завдань. Вона вмілий керівник, гарний господар. Постійно займається 

благоустроєм школи, вимоглива до себе і підлеглих і в той же час готова прийти 

на допомогу кожному вчителеві, учневі і батькам. Завжди вислухає, дасть пораду, 

узгоджує свої рішення з профспілковим комітетом школи. Визнала роботу 

директора школи  задовільною. 

3. Зобнів Ю.А.,сільський голова, зауважив, що директор школи прикладає багато 

зусиль для покращення умов навчання дітей у школі, багато працює над 

зміцненням матеріально-технічної бази школи, підвищенням рівня навчальних 

досягнень учнів,  якості викладання предметів педагогами. Вважає роботу 

директора школи задовільною. 

4. Григорська Оксана, мати  учениці  школи, відзначила, що директор тісно 

співпрацює з батьками. Керівник школи постійно звітує про роботу школи, про 

проблеми навчання і виховання учнів. Зроблена велика робота з благоустрою 

школи, поповнення шкільних меблів  Це стало можливим завдяки вмілому 

керівництву директора школи, її наполегливості, цілеспрямованості. Протягом 

навчального року спільно з батьками, педагогами і учнями проведені родинні 

свята, спільні проекти, зустрічі, звіти. У школі створені всі умови для навчання та 

відпочинку дітей. Запропонував визнати роботу директора задовільною. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Визнати роботу директора школи задовільно. 

                             Результати відкритого голосування: 

                    за- 92 голоси, проти-0 голосів, утримолось - 2 голоси                           

Голова зборів:                                 Мартинишин Т.М. 

Секретар:                                               Пенгрин  З.І



 

 


