
Старомізунська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Василя Верховинця 

П Р О Т О К О Л  № 1 

загальних зборів і засідання ради школи 

20. 05. 2018р.,                                                                               с. Старий Мізунь 

Голова загальних зборів – Дяків Я.Я. 

Голова ради школи - Сова Г. Я. 

Присутні: батьки учнів 1-11 класів, члени ради школи, представники 

учнівського і педагогічного колективу школи (65 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..  

Порядок денний: 

1. Інформація  про порядок звітування керівників навчальних закладів. 

Сова Г.Я.. 

2. Звіт директора школи Сови О.В. перед батьками і громадськістю про 

роботу колективу школи в 2017-2018 навчальному році. Сова О.В.. 

 

1. С Л У Х А Л И : 

Сова Галина Ярославівна, голова ради школи, проінформувала присутніх 

про порядок звітування керівників закладів загальної середньої освіти перед 

колективом та громадськістю. Довела до відома присутніх мету та завдання 

звітування, а також розповів про порядок проведення звіту,  запропонувала  

обрати секретарем спільних загальних зборів і засідання ради школи вчителя 

української мови та літератури, члена ради школи, Паньків Л.Б.. 

 

У Х В А Л И Л И : 

1. Обрати секретарем загальних зборів і засідання ради школи Шльомак 

Ю.І.. 

2. Провести оцінювання роботи директора школи за 2017-2018 

навчальний рік відкритим голосуванням. 

 

2. С Л У Х А Л И : 

Сова Ольга Володимирівна, директор школи, прозвітувала перед 

батьками і громадськістю про основні напрями роботи колективу школи в 

2017-2018 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.  

Зупинилася на роботі з покращення матеріально-технічної бази школи 

виходячи із програми розвитку закладу освіти (заміна внутрішньої системи 



опалення, ремонт сходових кліток, часткова заміна внутрішніх дверей).  

Відзначила підприємства району, які допомагали впродовж року 

покращенню стану школи, а також батьківський комітет школи за допомогу у 

її розвитку.  

Вказала на основні напрями вдосконалення освітньої діяльності закладу 

освіти при підготовці до 2018-2019 навчального року  

(повний звіт директора розміщено на сайті школи) 

В И С Т У П И Л И : 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Лиходід Л.М. 

прозвітувала про підсумки освітньої діяльності за 2017-2018 навчальний рік, 

про участь учнів школи у олімпіадах і конкурсах, підготовку випускників до 

проведення ЗНО і ДПА. 

Заступник директора з виховної роботи Заяц Р.М. розповіла про підсумки 

виховної роботи з учнями школи за 2017-2018 навчальний рік. Окремо 

зупинилася на результативності громадянського виховання, участі учнів у 

роботі учнівського самоврядування, про проведені впродовж року акції. 

Член батьківського комітету школи Курус Т.Л., прозвітувала про 

поповнення матеріальної бази школи за рахунок коштів батьків впродовж 

навчального року. Вона також розповіла про плани батьківського комітету 

щодо залучення спонсорської допомоги з боку підприємств ТЗоВ «Уніплит», 

ДП «Вигодське лісове господарство», ТЗоВ «Мізунь» для покращення 

матеріальної бази школи. 

Голова батьківського комітету школи Мельник Б.Я. дав позитивну  

характеристику роботи директора закладу освіти за 2017-2018 навчальний рік 

і  запропонував  визнати роботу Старомізунської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів імені Василя Верховинця за 2017-2018 н.р. задовільною. 

У Х В А Л И Л И : 

1. Звіт директора школи перед батьками і громадськістю прийняти до 

уваги. 

2. Визнати роботу директора школи Сови О.В. у 2017-2018 навчальному 

році задовільною. 

Результати голосування: 

«За» – 64 

«Проти» – 0 

«Не голосували» –  1 

Голова зборів                                                                                  Я.Я. Дяків  

Голова ради школи                                                                         Г.Я.Сова  

Секретар                                                                                          Ю.І. Шльомак  


