
Протокол  

зборів педагогічного колективу, батьківського комітету комунального 

закладу «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа» 

Козятинської міської ради Вінницької області» та громадськості  

 

від 29.08.2019 року 

Присутні: 92 чол. 

 

Порядок денний: 

 

1. Вибори робочої президії. 

2. Вибори лічильної комісії. 

3. Про форму голосування. 

4. Звіт директора ліцею-школи Козятинської міської ради  Білянець О.А. 

про роботу в 2018-2019 навчальному році.  

5. Звіт лічильної комісії за результатами голосування.  

 

З першого питання слухали: 

Заступника директора з навчально-виховної роботи Кашперовецьку Т.А., яка 

запропонувала обрати робочу президію. 

За пропозиціями із залу запропоновано проголосувати за наступний склад 

робочої президії: 

Голова зборів – Хринюк В.В. 

Секретар зборів – Лівшиць Т.М. 

Результат голосування – одноголосно. 

 

З другого питання слухали: 

Голову робочої президії Хринюк В.В, яка запропонувала обрати лічильну 

комісію в кількості 3 чоловік. 

За пропозиціями із залу запропоновано проголосувати за наступний склад 

лічильної комісії: 

Ярош О.Д. 

Макарченко В.В. 

Бондарчук Т.І. 

Результат голосування – одноголосно. 

 

З третього питання слухали: 

Голову робочої президії Хринюк В.В, яка ознайомила присутніх з Примірним 

положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх 



та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним 

колективом та громадськістю. 

Оскільки відповідно до роз’яснень Міністерства освіти та науки України 

дане положення є примірним, то питання порядку та структури проведення 

щорiчного звiту мають рекомендацiйний характер. Загальнi збори 

(конференцiя) можуть вносити змiни i корективи до регламенту проведення 

засiдання, приймати рiшення щодо форми голосування (таємне або вiдкрите).  

У зв’язку з цим було запропоновано обрати форму голосування. 

Виступили: 

Голова батьківського комітету 7-Б класу Павловська Ю.А., яка 

запропонувала відкриту форму голосування. 

За дану пропозицію проголосували одноголосно. 

 

З четвертого питання слухали: 

Директора Білянець О.А., яка прозвітувала про свій персональний внесок у 

підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у 2018-2019 

навчальному році. 

У своєму звіті вона зупинилася на наступних питаннях: 

 забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення 

навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-

х класів у порівнянні за останні 4 роки);  

 забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними 

кадрами та доцільність їх розстановки; 

 створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій;  

 надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених 

сімей; 

 організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи; 

 заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази 

навчального закладу; 

 соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

педагогічних працівників; 

 забезпечення організації харчування та медичного обслуговування 

учнів і педагогічних працівників; 

 дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм; 



 моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних 

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення; 

 дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні 

заходи щодо попередження правопорушень з їх боку; 

 стан дитячого травматизму; 

 залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального 

закладу до управління його діяльністю; 

 дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань 

діяльності навчального закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Коваль Л.П. який запропонував оцінити роботу Білянець О.А. як задовільну, 

а також наголосив на необхідності вирішити питання про забезпечення 

безпеки дорожнього руху біля території ліцею-школи. 

Хринюк В.В., яка запропонувала перейти до голосування, а  лічильній 

комісії здійснити підрахунок голосів. 

 

З п’ятого  питання слухали: 

Голову лічильної комісії   Яроша О.Д.  який  оголосив результати 

голосування: 

«Задовільно» - 92 

«Незадовільно» - 0 

«Утримались» - 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Роботу директора ліцею-школи Козятинської міської ради в 2018-2019 н.р. 

вважати задовільною. 

 

Голова зборів               (підписано)                                 Хринюк В.В. 

 

Секретар зборів           (підписано)                                   Лівшиць Т.М. 

 


