
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання загальних зборів (конференції) колективу  

Комунального закладу освіти  

«Середня загальноосвітня школа № 45» 

Дніпровської міської ради 

від 05.07.2021 

 

 

Голова педагогічної ради  – Мельник О.А.  

Секретар педагогічної ради  – Кучетова Н.А. 

Присутні: 47 членів (директор закладу, заступники директора з навчально – виховної 

роботи, представники батьківської громадськості, вчителі) 

 

 

Порядок денний:  

 

1. Обрання голови, секретаря зборів. 

2. Звіт директора про роботу педагогічного колективу школи у 2014 – 2015 навчальному 

році. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Заступник директора з навчально-виховної роботи  Кучетова Н.А. довела до 

відома присутніх мету та завдання звітування, а також розповіла про порядок проведення 

звіту. Вона запропонувала обрати головою зборів заступника директора з навчально - 

виховної роботи Северіну Л.О., секретарем зборів Кучетову Н.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Обрати головою загальних зборів Северіну Л.О. 

 

2. Обрати секретарем загальних зборів Кучетову Н.А. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Мельник О.А. директор закладу проаналізував діяльність закладу в 2020 - 2021 

навчальному році в контексті роботи структурних підрозділів - текст доповіді додається 

до протоколу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Мухіна Т.М. вчитель початкових класів, відмітила позитивні тенденції в роботі 

педагогічного колективу закладу та директора зокрема: помітне зміцнення матеріально-

технічної бази, результативність освітнього процесу, зростання авторитету закладу, 



людські та моральні якості керівника. Подякувала директору за справедливість, чуйність 

та підтримку. Роботу директора школи оцінила на «задовільно».  

 

Конох С.М., вчителя фізики, відзначила продуктивність роботи директора протягом 

навчального року, значні здобутки в освітній, господарчій роботі. Зазначила, що з року в 

рік авторитет закладу та педагогів не втрачається, а навпаки, підтримується на достатньо 

високому рівні. Відмітила вміння директора налагоджувати хороші стосунки із всіма 

учасниками освітнього процесу, знаходити правильні та виважені рішення щодо 

вирішення питань, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази школи. 

Зазначила, що роботу директора школи оцінює на «задовільно».  

 

Шелковська О.С., голова профспілкового комітету закладу, відзначила значну 

роботу директора по збереженню доброзичливої атмосфери в педагогічному та 

учнівському колективах; про приділення значної уваги створенню найкращих умов для 

проведення освітнього процесу. Відмітила доцільність, оптимальність і вміння 

розподілювати тижневе навантаження вчителів. Вважає, що роботу директора слід 

оцінити на «задовільно».  

 

Северіна Л.О., заступник директора з навчально-виховної роботи, зазначила, що 

директор добре обізнаний в роботі з нормативними документами, юридично підкований, 

відзначила креативність та професіоналізм Олександра Анатолійовича та рішучість, 

високий рівень управлінського досвіду у керівництві освітнім закладом та запропонувала 

визнати роботу директора задовільною. 

 

Малютіна О.В., представник батьківської громадськості 2В, 7В класів, зазначила, 

що директор закладу прикладає багато зусиль для надання якісної освіти, покращення 

умов навчання дітей у закладі; систематично працює над зміцненням матеріально-

технічної бази, підвищенням рівня знань учнів, якості викладання предметів педагогами, 

про що свідчать здобуті результати. Вважає, що роботу директора закладу слід оцінити 

на «задовільно» та запропонувала проголосувати.  

 
 

Результати голосування:  

«задовільно» - 47 голосів; 

 «незадовільно» - 0 голосів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Визнати роботу директора Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 

школа № 45» Дніпровської  міської ради Мельника О.А. за підсумками 2020 - 2021 

навчального року – задовільною.  

 

2. Рішення загальних зборів довести до відома управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради у п’ятиденний строк з дня їх 

проведення.  



3. Розмістити звіт директора закладу про свою діяльність за підсумками 2020 – 2021 

навчального року та протокол засідання загальних зборів (конференції) колективу на 

сайті освітнього закладу у п’ятиденний строк з дня їх проведення.  

 

 

 

 

Голова зборів                                                                                      Л.О.Северіна 

 

 

Секретар зборів                                                                                   Н.А.Кучетова 



 


