
ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів

педагогічного колективу, батьківського комітету, ради закладу,

ЛССМШІ ім. Соломії Крушельницької

Від 31 серпня 2018 р.

Присутні: 174 особи

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора школи Закопця Л.М. «Про підсумки роботи директора за 2017- 
2018 навчальний рік.»

2. Про внесення змін до складу Ради закладу.

ХІД ЗБОРІВ:

І. З першого питання слухали:

1. Пропозицію Кулик О.Б. голову ПК , яка запропонувала для ведення зборів обрати голову 
та секретаря. Головою зборів обрати Закопця Л.М., секретарем зборів -  Кравець О.В..

Результати голосування: голосували «за» - одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою зборів Закопця Л.М., директора школи, обрати 
секретарем зборів- Кравець О.В. заступника директора школи.

2. Пропозицію голови зборів щодо регламенту роботи зборів.

Запропоновано: доповідачу - 15 хв. виступаючим - Зхв.

Результати голосування: голосували «за» - одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ: доповідачу 15 хв.

виступаючим 3 хв.

3. Пропозицію Закопця Л.М., голови зборів, який запропонував обрати лічильну комісію у
О

складі Лотиш С.И., вчителя початкових класів. Палідович І.Б., вчителя хімії, Жолдак О.В, 
заступника директора школи з АГЧ

Результати голосування: голосували «за» - одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: обрати лічильну комісію у складі 
Лотиш С.Й., вчителя початкових класів. Палідович І.Б., вчителя хімії, Жолдак О.В., 
заступника директора школи з АГЧ.



4. Пропозицію Закопця Л.М., голови зборів, який запропонував затвердити порядок денний 
зборів.

Голосували: одноголосно.

Постановили:

Затвердити порядок денний зборів.

З першого питання порядку денного: доповідав Закопець Л.М., директор школи, 
який проаналізувала роботу закладу у 2017-2018 навчальному році, акцентувавши увагу на 
розвиток матеріально-технічної бази(закупили два роялі), створення умов для навчання та 
виховання учнів, впровадження педагогічних інновацій в освітній процес.

Особливу увагу приділив досягненням закладу з різних напрямків роботи: навчально- 
виховна робота, методична робота, кадрова політика, харчування, медичне обслуговування, 
робота з пільговим контингентом, робота інклюзивного класу, соціальний захист учасників 
навчально-виховного процесу, позакласна робота, успішність учнів та ін. (доповідь 
додається).

Перед обговоренням доповіді слухали:

Пропозицію Міщука І.Д., представника педагогічного колективу, щодо проведення відкритої 
форми голосування з питання оцінки діяльності директора закладу Закопця Л.М.

Результати голосування: голосували «за» - одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ: провести голосування з питання оцінки діяльності директора закладу 
Закопця Л.М. у відкритій формі.

В обговоренні доповіді виступили:

Х.Мельничук Ю.Є., заступник директора, який акцентував увагу на особистому внеску 
директора закладу Закопця Л.М. в організації конкурсів різних рівнів, що сприяють 
професійному росту учнів нашої школи.

Директор школи підтримує учнів, допомагає їм; вона є ініціатором різних міжнародних 
мистецьких проектів. Була відзначена міжнародна діяльність школи.

Запропонував визнати роботу Закопця Л.М. задовільною.

2. Кулик О.Б., голова профспілкового комітету, яка відзначила результати

профспілкової діяльності комітету, звернувщи увагу на матеріальну допомогу працівникам, 
проведення культурно-масових заходів, оздоровлення педагогічних працівників, організація 
відвідування театрів тощо.

3. Вайс Н.В., голова батьківського комітету. За допомогою спонсорської та благодійної 
допомоги у закладі проводяться ремонтні роботи, купили баскетбольний щит, замінюються 
вікна. Робота ведеться злагоджено. Директор Закопець Л.М. робить усе можливе для 
перетворення школи у сучасний, оснащений новітніми технологіями заклад освіти. Вважає 
роботу директора задовільною.



4. Жолдак О.В., заступник директора АГЧ, яка відмітила особистий внесок директора школи 
у створення матеріально-технічної бази закладу.

Вважає, визнати роботу директора школи задовільною.

Надійшла пропозиція , припинити обговорення та перейти до голосування.

Результати голосування: голосували «за» - одностайно.

ПОСТАНОВИЛИ: обговорення припинити та перейти до голосування.

II. У голосуванні брали участь 174 особи.

Результати голосування: голосували «за» - одноголосно.

Постановили:

1. Роботу директора закладу Закопця Л.М. вважати задовільною.

III. З другого питання слухали: Джурика Я.А.., заступника директора школи, який 
запропонувала внести зміни у склад ради закладу у зв’язку з тим, що деякі члени ради 
вибули.

Запропонував затвердити наступний склад ради школи:

1. Вайс Надія Василівна -  Голова Ради школи
2. Захарчук Володимир Володимирович -Заступник голови Ради школи
3. Созанська У ляна Ярославівна
4. Мирка Ганна Богданівна
5. Лотиш Світлана Йосипівна
6. Мельник Ірена Ростиславівна
7. Грет Василь Петрович
8. Заблоцька Олена Ярославівна
9. Бору сяк Петро Петрович -  вихователь інтернату
10. Джурик Ярослав Андрійович -  заступник директора з виховної роботи 

Голосували: одноголосно.

Постановили:

1 .Затвердити Раду школи у наступному складі:

1. Вайс Надія Василівна -  Голова Ради школи
2. Захарчук Володимир Володимирович -Заступник голови Ради школи
3. Созанська У ляна Ярославівна
4. Мирка Г анна Богданівна
5. Лотиш Світлана Йосипівна
6. Мельник Ірена Ростиславівна
7. Грет Василь Петрович
8. Заблоцька Олена Ярославівна
9. Борусяк Петро Петрович -  вихователь інтернату
10. Джурик Ярослав Андрійович -  заступник директора з виховної роботи
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2. Обрати головою Ради школи Вайс Н.В., секретарем - Мирка Г.Б.

Г олова зборів

Секретар зборів О.В. Кравець


