
ВИТЯГ 

з протоколу загальних зборів 

трудового колективу Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня 

школа імені Панаса Мирного Полтавської міської ради Полтавскої області" 

за участю представників батьківського комітету, Ради закладу  

 

від 03 травня 2018 року  

 

Порядок денний: 

1. Підсумки навчально-виховної та методичної роботи колективу закладу 

за 2017/2018н.р.  

1.1. Кадрове забезпечення навчального закладу.  

1.2. Навчально-виховна робота у закладі. 

1.3. Науково-методична робота. 

1.4. Профорієнтаційна робота. 

1.5. Робота з батьками та громадськістю (ГАШ).  

1.6. Аналіз результатів роботи з обдарованими та талановитими дітьми: 

здобутки у предметних олімпіадах, конкурсі-захисті робіт МАН, 

предметних та творчих конкурсах. 

1.7. Інноваційна діяльність колективу, участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських проектах. 

 

2. Створення безпечних умов для навчання і розвитку учасників 

навчально-виховного процес. 

2.1. Медичне обслуговування учнів у закладі. 

2.2. Організація харчування учнів у закладі.  

2.3. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

2.4. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм. 

2.5. Літнє оздоровлення учнів. 

 

3. Заходи щодо зміцнення та модернізації освітньої  та матеріально-

технічної бази закладу за 2018/2019 н.р. 

3.1. Фінансово-господарська діяльність. 

3.2. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та 

їх раціональне використання. 

3.3. Підготовка освітнього середовища для Нової української школи. 

 

СЛУХАЛИ: Богодисту С.П., директора Комунального закладу "Полтавська 

загальноосвітня школа імені Панаса Мирного Полтавської міської ради 

Полтавскої області", про звіт роботи за 2017-2018 н.р. (Додається). 

 



ВИСТУПИЛИ: 

заступники директора з НВР Козіна І.О., Тутак І.М. зі звітами роботи та 

перспективами діяльності 

голова Ради школи Жданова В.П. з пропозицією провести голосування щодо 

оцінки діяльності директора школи у 2017-2018 н.р. 

 

Результати голосування:  за –  83, проти – 0, утрималося – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт директора школи Богодистої С.П. за 2017-2018 н.р. та 

перспективи розвитку закладу взяти до уваги.  

2. Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через проектну 

діяльність, участь учнів та педагогів у олімпіадах, конкурсах, турнірах та 

змаганнях. 

3. Розвивати в учнів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння 

самостійно вчитися, вміння аналізувати свої помилки, здійснювати 

самооцінку. 

4.Виховувати культуру спілкування, безпечного середовища та 

інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу. 

5. Розвивати партнерські стосунки між школою і громадою для 

вирішення освітніх та соціальних проблем. 

6. Роботу директора школи Богодистої С.П. за 2017-2018 н.р. вважати 

організованою на достатньому рівні. 

 

Голова зборів трудового колективу                                  С.Богодиста 

Секретар                                                                                Ю.Якименко 

 

 


