
 

 

 

 



 

 

 

 



 

Протокол №1 

загальних зборів Погірцівської СЗШ І-ІІІ ступенів 

22.06.2021 р.                                                                                                                  

с. Погірці 

Голова  -     Витичак І.І. 

Секретар –  Вандич Л.В.        

Присутні:  батьки, вчителі ,  працівники школи  (всього 55 )                                           

Відсутні:      

 

Порядок денний 

1. Інформація про Положення про порядок   звітування керівників закладів 

загальної    середньої освіти Рудківської   міської ради про свою діяльність 

перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Рудківської міської ради від 27.02.2019 р. № 33 

 

2.Звіт директора Погірцівської СЗШ І-ІІІ ступенів за 2020-2021 н.р. перед 

трудовим колективом та громадськістю. 

Доповідає директор Стасишин О.Т. 

3. Обрання лічильної комісії зборів. 

                                                                           Голова зборів  

4. Про таємне голосування щодо оцінки роботи директора за 2020-2021 н.р. 

Голова лічильної комісії 

 

  

 І. СЛУХАЛИ: 

Бабій О.В., заступницю директора з виховної роботи школи,  про 

Положення про порядок   звітування керівників закладів загальної середньої 

освіти Рудківської   міської ради про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю, затвердженого рішенням виконавчого комітету  

Рудківської міської ради від 27.02.2019 р. № 33   

  

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію Бабій О.В. взяти до відома. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Бабій О.В., яка  повідомила, що для ведення зборів необхідно обрати голову 

та секретаря зборів а також для підрахунку результатів таємного голосування – 

лічильну комісію. 



 ВИСТУПИЛИ: 

Крамаренко В.П.  запропонував обрати головою  зборів Витичак І.І. , а 

секретарем – Вандич  Л.В. 

 УХВАЛИЛИ: 

1.       Обрати головою зборів  Витичак І.І. 

2.       Обрати  секретарем зборів  Вандич Л.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ваврущак Ю.С., яка запропонувала обрати лічильну комісію в складі трьох 

осіб: 

Васьків Г.Ю., Терлич Л.Й., Лукач Н.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб:  

Васьків Г.Ю., Терлич Л.Й., Лукач Н.В. 

 ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Виступ директорки школи Стасишин О.Т. про свою діяльність у 2020-2021н.р. 

Було проінформовано про: 

• Про персональний внесок директорки школи Стасишин О.Т. у підвищення 

рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі. 

• Про вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 6-ти річного віку. 

• Про виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення 

обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей 

шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у 

порівнянні за останні 3 роки). 

• Про створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний 

процес. 

•  Про організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 

•  Про вжиті  директоркою  заходи щодо зміцнення та модернізації 

матеріально-технічної бази навчального закладу. 

•  Про залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та 

їх раціональне використання. 

• Про вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу 

кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. 

• Про забезпечення організації харчування та медичного обслуговування 

учнів і педагогічних працівників. 

•  Про дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм. 

• Про моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних 

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення. 

• Про дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні 

заходи щодо попередження правопорушень з їх боку. 



• Про стан дитячого травматизму. 

•  Про трудову дисципліну  та аналіз звернень громадян з питань діяльності 

навчального закладу.  

• Про реагування директорки на зауваження та пропозиції, викладені 

батьківським комітетом, радою та піклувальною  радою школи. 

 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

1. Політило М.Ф. запропонувала визнати роботу директорки школи  

Стасишин О.Т. задовільною. 

2. Кузбит І.Б. запропонувала визнати роботу директорки школи  

Стасишин О.Т. задовільною. 

2. Голова зборів  Витичак І.І. запропонувала відповідно до Положення 

провести таємне голосування. 

 Результати таємного голосування щодо оцінки діяльності директорки  

школи Стасишин О.Т. у 2020-2021навчальному році: 

Присутніх – 55;  голосувало – 55;   «Задовільно» – 55; «Незадовільно» – 0 

Утримались - 0 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Діяльність директорки школи  Стасишин Оксани Теодозіївни  у 2020-

2021 навчальному році вважати  задовільною. 

 Голова                                       Витичак І.І.      

Секретар                                     Вандич Л.В. 

 


