
Старомізунська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Василя Верховинця 

П Р О Т О К О Л 

26. 05. 2016р.,  № 1 

с. Старий Мізунь 

загальношкільних батьківських зборів і засідання ради школи  

 

Голова зборів  - Сова О. В. 

Голова ради школи  - Сова Г. Я. 

Секретар  - Дяків Я.Я. 

Присутні: батьки учнів 1-11 класів (близько 100 чоловік), депутати сільської 

ради Галів Л.В., Дарвай С.В., Фединяк Л.Я., Мельник Б.Я., Кудла О.Й.. 

Запрошені: депутат районної ради Мельник Т.Я., голова сільської ради 

Сащин Р.Я..  

 

Порядок денний: 
 

1. Підсумки роботи колективу школи за 2015-2016 навчальний рік. 

Відзначення окремих батьків учнів школи за допомогу у розвитку 

школи і покращення її матеріально-технічного стану. Звіт директора 

школи Сови О.В. перед батьками і громадськістю.  

2. Підсумки виховної роботи з учнями школи за 2015-2016 навчальний 

рік. Звіт заступника директора з виховної роботи Шарабуряк М.Я.. 

3. Основні напрями покращення матеріально-технічної бази школи при 

підготовці до 2016-2017 навчального року. Сова О.В.. 

 

1. С Л У Х А Л И : 
 

Сова Ольга Володимирівна, директор школи, прозвітувала перед 

батьками і громадськістю про результати навчально-виховної діяльності 

учнів, відзначила учнів, які мають високі результати навчальної діяльності, 

які є переможцями районних предметних олімпіад з базових навчальних 

дисциплін, які є активними учасниками позакласного і громадського життя 

школи. Зробила звіт про поповнення за рік матеріально-технічного стану 

школи за рахунок коштів батьків і спонсорів.  

Директор школи також нагородила подяками школи батьків за активну 

участь у сприянні розвитку школи та гарне виховання своїх дітей (доповідь 

додається). 

 

 

В И С Т У П И Л И : 

Член батьківського комітету школи Курус Т.Л. прозвітувала про 

поповнення матеріальної бази школи за рахунок коштів батьків впродовж 

навчального року.  



 

Голова батьківського комітету школи Мельник Б.Я. розповів про плани 

батьківського комітету щодо залучення спонсорської допомоги з боку 

підприємств району (ТЗоВ «Уніплит», ДП «Вигодське лісове господарство», 

ТЗоВ «Мізунь»), приватних підприємців для покращення матеріальної бази 

школи.  

У Х В А Л И Л И : 

1. Звіт директора школи перед батьками і громадськістю прийняти до 

уваги. 

2. Нагородити на урочистій лінійці, присвяченій закінченню 2015-2016 

навчального року, Подяками за сприяння розвитку школи і покращення 

її матеріально-технічного стану таких спонсорів і батьків: 

2.1. Матусевича О.Б. – директора Державного підприємства 

«Вигодське лісове господарство»; 

2.2. Лучківа В.Б. – приватного підприємця, депутата районної ради; 

2.3. Мельника Б.Я. – голову батьківського комітету школи; 

2.4. Членів батьківських комітетів класів: Фіцак А.Я., Керничишин 

Л.М., Хому Л.Є. (4 клас), Барчук О.В. (10 клас), Курус Т.Л. (8 

клас). 

3. Батьківському комітету школи і надалі сприяти розвитку матеріально-

технічної бази школи, залучаючи для цього батьківські і спонсорські 

надходження. 

 

2. С Л У Х А Л И : 

 

Заступник директора з виховної роботи Шарабуряк Мирослава 

Ярославівна прозвітувала про підсумки виховної роботи педагогічного 

колективу з учнями школи; охарактеризувала основні напрями виховної 

роботи впродовж навчального року, назвала учнів, які прикладають багато 

зусиль для розвитку учнівського самоврядування; назвала благодійні акції, в 

яких учні школи брали активну участь; відзначила учнів, які беруть 

найактивнішу участь у шкільному житті і художній самодіяльності. Вона 

також подякувала батькам, які сприяють розвитку творчості учнів, навчаючи 

їх у музичній та художній школі, дбаючи про розвиток їх талантів.  

 

У Х В А Л И Л И : 

1. Звіт заступника директора з виховної роботи про підсумки виховної 

роботи з учнями школи прийняти до уваги. 

2. Нагородити на урочистій лінійці, присвяченій закінченню 2015-2016 

навчального року, Грамотами за активну участь у художній 

самодіяльності і громадському житті школи вокальну групу учнів 

школи та фольклорний колектив учнів початкових класів школи. 



3. Педагогічному колективу школи розширювати мережу гуртків для 

усестороннього розвитку учнів школи. 

 

 

3. С Л У Х А Л И : 

 

Сова Ольга Володимирівна, директор школи, охарактеризувала 

основні проблеми матеріально-технічного забезпечення школи: необхідність 

заміни внутрішньої тепломережі, потреба в заміні решти дверей школи на 

енергозберігаючі, ремонті сходових кліток, капітальному ремонті санвузлів у 

спортивному залі, створенні залу для занять боротьбою. Потребує заміни 

частина меблів по класах і кабінетах, особливо в середніх класах. 

Враховуючи недостатнє фінансування біжучого ремонту школи, Сова О.В. 

попросила батьків допомогти в проведенні біжучих ремонтів по класах. 

 

У Х В А Л И Л И : 

1. Звернутися із поданням до сільської ради з проханням профінансувати 

капітальний ремонт санітарних вузлів спортивного залу і сходових 

кліток та часткової заміни дверей школи. 

2. Вирішувати проблеми матеріально-технічного забезпечення школи у 

міру поступлення бюджетних коштів і спонсорської допомоги. 

3. Організувати біжучі ремонти в класах силами батьків і техперсоналу 

школи. 
 

 

Голова зборів                                                                              Сова О. В. 

Голова ради школи                                                                    Сова Г. Я. 

Секретар                                                                                     Дяків Я.Я. 

 

 


