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загальних зборів педагогічного колективу, батьківського комітету, 
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Присутні   198  осіб 

Голова зборів – Жуковцова А.Г. 

Секретар –  Кутало Г.Д. 

 

Порядок денний 

 

1. Звіт директора  закладу Т.М.Ковальової про свою діяльність у 2017-2018 навчальному році. 

 

Слухали: звіт директора закладу Ковальової Т.М., в якому висвітлено основні напрямки  

діяльності  за 2017-2018 навчальний рік (звіт додається).  

 

 Виступили: 

 

1. Ковальова І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, вона підкреслила 

велику роль директора закладу у створенні комфортних умов для творчої праці вчителів 

початкової школи, які успішно працюють у рамках   науково-педагогічної інновації  

«Росток», ефективно використовують  ресурси науково-дослідних  закладів, вузів. Цю 

роботу постійно спрямовує директор школи. 

Учні початкової школи мають можливість  працювати на комп’ютерах (у школі 3 

комп’ютерних класи). 

   Усі класи початкової школи забезпечені плазмовими телевізорами, які 

використовуються для демонстрації навчального матеріалу та у виховних заходах. 

Директор школи приділяє велику  увагу роботі по створенню перспективних підходів 

розвитку школи. Учителями старшої школи будуть розроблені програми з фізики, хімії, 

біології для учнів 6-8 класів, а значить продовжуватиметься  робота  за педагогічною 

технологією «Росток». 

 Увага  директора приділена і оздоровленню учнів початкової школи влітку в таборі 

школи, де зміцнювали здоров’я близько 150 учнів початкової школи. 

Виступаюча запропонувала роботу директора школи  вважати як задовільну. 

 

2. Ломака Р.М., заступник директора з навчально-виховної роботи. На слайдах було 

проаналізовано результати предметних олімпіад, конкурсів, змагань, на яких учні школи 

показали високі результати  своєї роботи. Директор постійно приділяла достатню увагу 

роботі педагогів з обдарованими дітьми. У цьому навчальному році 84 випускника.  

Серед них є претенденти на одержання золотої медалі «За високі  досягнення у 

навчанні», а учні 9-х класів – на отримання свідоцтва особливого зразку. 

Було  вказано на успішну реалізацію  навчальних планів, Типових планів для 

профільного навчання, а також приділялась особлива увага роботі з випускниками по 

підготовці ЗНО. 

Директор уміло організовувала роботу  із закладами вищої освіти, громадськими 

організаціями для реалізації нової освітньої парадигми. 

Директор приділяла увагу  комплексному підвищенню професійної майстерності  

учителів, їх підготовки до переходу на нові стандарти освіти. 

  Запропонувала роботу директора школи Т.М. Ковальової   вважати задовільною. 



 

3. Жуковцова А.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи. Авторитет нашої 

школи високий. Він базується: 

- на традиційному впровадженні та розвитку інноваційних  розвиваючих, навчальних, 

виховних технологій; 

- ефективно використовуються ресурси територіальних громад, що дає можливість 

розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і 

запитів учнів. 

Підтримується зв'язок  з 11  закладами вищої  освіти міста. 

З огляду на нові соціально-політичні реалії в країні, директор спрямовує роботу 

педагогічного колективу на те, щоб школа стала місцем виховання громадянина-

патріота, готового брати на себе відповідальність, сприяти встановленню миру і злагоди 

в суспільстві. 

  Запропоновано роботу директора школи Т.М. Ковальової   вважати задовільною. 

 

4. Лагода О.В., заступник директора з виховної роботи,  підкреслила важливу  роль 

директора закладу   у створенні  належних умов для розвитку і саморозвитку учнів, щоб  

кожний учень міг в позаурочний час продовжити розвивати себе і творчо, і фізично на 

базі шкільних секцій і гуртків: 

- танцювальний клуб «Тріумф»; 

- клуб англійської мови; 

- спортивні секції: 

а) дзю-до (ДОО «Спартак»); 

б) тхеквандо ((ДОО «Спартак»); 

в) карате (СК «Торнадо»); 

г) айкідо (СК «Торнадо»). 

            Було внесено  пропозицію вважати  роботу директора  задовільною. 

 

5. Виступила вчитель початкової школи Михальчук М.В., яка подякувала керівництву 

за плідну допомогу як молодому спеціалісту, за атмосферу щирості, добра і взаєморозуміння. 

6. Виступила член батьківського комітету учнів 11-М класу  Пінчук  В.О., яка 

подякувала  увесь колектив педагогів, який очолює Т.М. Ковальова.  Материнська любов до 

дітей  високо оцінюється  як батьками, так і учнями. Вдячна за роботу, спрямовану на 

формування в учнів стійкої системи цінностей: гуманістичних, громадянських, прагматичних. 

Робота директора оцінена як задовільна. 

7. Виступила мати двох учнів - Сапай А.К., яка подякувала за роботу керівника 

Ковальову Т.М. і увесь педагогічний колектив. Особливої уваги заслуговує робота директора 

по зміцненню здоров’я дітей, формуванню здорового образу життя. 

Велика увага приділялась у виступі необхідності тієї роботи, яка проводиться постійно 

діючим  консультаційним пунктом кафедри  психології  ДНУ ім. Олеся Гончара. 

Внесена пропозиція  роботу директора оцінити задовільною. 

 

Ухвалили: 

 

За результатами таємного голосування (197 – «задовільно», 0- «незадовільно», 1 бюлетень 

зіпсовано) роботу директора  закладу Ковальової Тамари Миколаївни  за звітній період - 2017-

2018 навчальний рік - вважати задовільною. 
 

 

   Голова зборів                А.Г. Жуковцова 

 

 

  Секретар зборів                              Г.Д. Кутало 


