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07 червня 2019 року 

 

 

Присутні: 

від учнів – 09 

від педагогів – 40 

від батьків – 57 

 

Запрошені: 

заступники директора з 

навчально-виховної роботи:  

Піморенко І.В., Букша О.О, 

Ромашкіна В.В. 

практичний психолог  

Махонько Ю.О.; 

голова профспілки школи 

Клюс Л.М. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-

виховного процесу в навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо 

зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи, ужиті заходи 

щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, 

залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з 

громадськими організаціями.   

Прокопець  К.В. 



 

2.Звітування заступника директора з навчально-виховної роботи щодо 

результативності роботи з обдарованими та здібними учнями. Участь у 

громадських проектах. 

Букша О.О. 

 

3. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та 

представників учнівського самоврядування про діяльність керівника школи 

Прокопець К.В. щодо підвищення рівня організації навчально-виховного 

процесу в навчальному закладі. 

4. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом відкритого голосування 

членами педагогічного колективу, батьківською громадськістю за 

результатами звіту керівника. 

5. Вибори в Раду школи. 

СЛУХАЛИ: 

голову конференції Ромашкіну В.В.,заступника директора з навчально-

виховної роботи, яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 

23.03.2005 р. № 178 на виконання Національної доктрини розвитку освіти, 

п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про 

запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів», відповідно до Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має 

щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного 

колективу, батьківською громадськістю з метою подальшого утвердження 

відкритої і демократичної державно-громадською системи управління 

освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю 

прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної 



етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на 

принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.  

  Керівник школи Прокопець К.В. в своєму звіті охопила основні 

напрямки її діяльності як директора школи. Вона проінформувала про: 

 персональний внесок керівника у підвищення рівня організації 

навчально-виховного процесу; 

 виконання функціональних обов’язків членами колективу щодо 

забезпечення обов’язковості охоплення загальної середньої освіти; 

 створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

впровадження педагогічних технологій у навчальний процес; 

 організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи; 

 про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-

технічної бази навчального закладу; 

 ужиті заходи щодо забезпечення школи педагогічними кадрами та 

доцільність їх розстановки; 

 розширення освітніх послуг; 

 соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

працівників педагогічного колективу; 

 надання підтримки дітям пільгових категорій; 

 залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління 

діяльності навчального закладу; 

 аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу, 

реагування директора на зауваження та пропозиції. 

Про діяльність Прокопець Катерини Віталіївни, як керівника 

 Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 ММР ЗО, 

зазначили члени педагогічного колективу Білоусова Л.О., Чубко О.Л., 

Антонова Ю.О., Тищенко А.Ф.; представники батьківської громадськості 

Дзюба О.А., (7-В клас), Духняк О.А. (9-Б клас), Костенко О.І. (6-В клас), 

Михайленко М.Г. (9-А клас); учні школи Сотіна Анастасія (11 клас), Сич 

Станіслав (10-Б клас). 



 СЛУХАЛИ:  

Букшу О.О., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка 

ознайомила з результатами участі учнів навчального закладу в ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, за підсумками яких 

Мелітопольська ЗОШ №7 ММР ЗО посіла ІІІ місце серед загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2018/2019 н.р. Олена Олександрівна ознайомила із 

результатами дослідницької діяльності учнів школи в МАН. 

Наголосила, що однією із складових успіху учнів є введення 

поглибленого навчання в 8-9-х класах (українська мова, українська 

література, алгебра та геометрія) та широкий спектр факультативних та 

додаткових занять з предметів інваріантної складової. 

Педагогічний та батьківський колективи,  учні школи були ознайомлені 

з двома громадськими проектами, представленими ЗОШ №7 в м. Мелітополі: 

 загальноміський проект (№57, «Заклади освіти доступні до кожного») 

пов’язаний із облаштуванням сходів навчальних закладів освіти 

№1,7,14,15 пандусами, які відкриють можливість без перешкод 

пересуватися учням з порушенням опорно-рухового апарату; 

 великий проект (№11, «Сучасний заклад – безпечний простір»), 

націлений на покращення безпеки учнів на пришкільній території 

навчального закладу (огорожа пришкільної ділянки, в тому числі 

спортивних майданчиків та місць прогулянок учнів груп подовженого 

дня). 

 Далі, в  ході засідання всім присутнім було запропоновано взяти участь 

у відкритому голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи 

незадовільність діяльності керівника школи, після чого члени рахункової 

комісії Махонько Ю.О., Черненко В.В., Атаманюк В.В., підрахували 

кількість голосів, а голова конференції Ромашкіна В.В. підвела підсумок 

звітування та повідомила присутніх про результати голосування. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Визначити роботу керівника Мелітопольської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №7 ММР ЗО Прокопець К.В. задовільною (за 

результатами відкритого голосування одноголосно). 

2. Звіт керівника розмістити на шкільному сайті. 

3. Затвердити склад Ради школи на 2019/2020 н.р., який було обрано на 

загальношкільній конференції 

 

Голова конференції                   В.РОМАШКІНА 

                 Секретар конференції                        М.СИМОНЕНКО 

 


