ПРОТОКОЛ

звітування директора Івано-Франківської ЗОШ
І-ІІІ ступенів ім.Івана-Франка Яворівської районої ради
Львівської області
перед педагогічним колективом та громадськістю
від 20.06.2017
ПРИСУТНІ: 104 чол.
представники педагогічного колективу школи – 47 вчителів;
представники громадськості - 4 чол;
батьки - 27 чол.;
учні - 26 чол.;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та
громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у
навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації
матеріально–технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування та їх
використання, ужиті заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними
кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими
організаціями.
Ліскевич-Карпа М. Р.
2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості.
3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом таємного голосування членами
педагогічного колективу, батьківського комітету за результатами звіту керівника.
Вибори голови та секретаря конференції.
Пропозиція: головою конференції обрати заступника директора школи з навчальновиховної роботи Шаблінського І. М., секретарем – вчителя української моли та літератури
Волошин Н. М., лічильна комісія – Буковиньська Н. М.
Результат голосування: одностайно
1. Слухали: звіт директора школи М.Р. Ліскевич-Карпи, в якому вона проаналізувала
свою діяльність в 2016-2017 навчальному році в контексті роботи школи.
Марія Романівна проінформувала про:











Організацію навчального – виховного процесу в школі;
Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
Методичну роботу;
Рівень навчальних досягнень учнів школи;
Роботу з обдарованими дітьми;
Виховну роботу;
Соціальний захист дітей;
Охорону праці у школі
Матеріальну інфраструктуру, потреби;
Завдання на наступний , 217-2018, навчальний рік

(звіт додається)
2. Виступили: Смажевський П. К. , батько учня 8 кл., який поцікавився, чому не працює
шкільна майстерня, оскільки, як він довідався зі слів вчителя трудового навчання
Бонковського О. Я., там були наявні діючі станки, а також, чому на уроках праці і хлопці, і
дівчата навчаються разом.
Ліскевич-Карпа М. Р. : За розпорядженням Відділу освіти було утилізовано шість станків,
через те, що вони були недіючими; За висновками членів комісії, в тому числі і
Бонковського О. Я. , станки були недіючі. Щодо уроків праці, то зараз є предмет
”Технології”, є затверджена МО України програма і вчитель повинен виконувати
навчальний план.
Виступили: Малішевський Ю. П. ,вчитель фізичного виховання, який зауважив, що під
час проведеня лінійки, присвяченої закінченню навчльного року, не були видані грамоти
школи та медалі дітям-переможцям у змаганнях з баскетболу (м.Яворів III місце), які він
придбав за свій кошт.
Ліскевич-Карпа М. Р. – яка повідомила, що за браком часу, на урочистій лінійці,
присвяченій святу Останнього дзвоника, нагороджували учнів та учителів за перемоги на
обласному та Всеукраїнському рівнях. Оскільки грамоти, про які говорив Малішевський
Ю.П., є грамотами школи, за браком часу їх було вручено учням в робочий час (як і багато
інших нагород, а саме Похвальні листи учням 3-4, 5-8, 10-х класів, золоті та Срібні
Сертифікати на участь у різноманітних конкурсах тощо).
3. Слухали: голову Конференції Шаблінського І. М. ,який підвів підсумок звітування і
запропонував взяти учать у таємному голосуванні.
Виступили: Буковинська Н. М., яка повідомила присутніх про результати голосування
Результати таємного голосування (за кількістю зданих бюлетенів):
«задовільно» - 49 голосів
«задовільно з моральним заохоченням» - 11 голосів
«задовільно з матеріальним заохоченням» - 27 голосів
«незадовільно» - 15 голосів
1 бюлетень зіпсовано
Ухвалили:
1. Визнати роботу директора школи М. Р. Ліскевич-Карпи задовільною.
2. Довести рішення загальних зборів до відома відділу освіти освіти Яворівськї
районної державної адміністрації.
Голова зборів

Шаблінський І. М.

Секретар зборів

Волошин Н. М.

