Звіт
про роботу Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука
у 2016-2017 н.р.
(звітувала директор школи на загальних зборах
Стаївської ЗШ І-ІІ ступенів імені Осипа Лещука
18 травня 2017 року)
Присутні:
Члени батьківського комітету школи: 10 осіб
Члени Ради школи: 7 осіб
Батьки: 34 особи
Представники громадськості та керівники установ с.Корчів та с.Стаївка: 4 особи
Педагоги школи: 13 осіб
Порядок денний:
1.Обрання голови та секретаря зборів.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Доповідь директора школи про роботу закладу за 2016-2017 н.р.: основні напрямки,
досягнення, проблеми.
4.Обговорення доповіді.
5.Оцінка роботи керівника шляхом проведення таємного голосування.
6.Різне.
1.СЛУХАЛИ: Ковальчук Ірину Василівну, голову батьківського комітету, яка
запропонувала головою зборів обрати заступника голови батьківського комітету
школи Волинець Н.М., секретарем зборів - члена батьківського комітету Новосад
О.О.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 66 осіб, «проти» - 0, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: обрати головою зборів Волинець Н.М., секретарем – Новосад О.О.
2.СЛУХАЛИ: секретаря зборів Новосад О.О., яка повідомила про необхідність
обрання лічильної комісії для підрахунку голосів щодо оцінки роботи директора
школи.
ВИСТУПИЛИ: Юрків Л.І., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі трьох
осіб: головою лічильної комісії Цекот І.І., членами лічильної комісії Ковальчук І.В.,
Дашковську Н.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 65 осіб, «проти» - 0, «утримались» - 3.
ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: головою лічильної комісії
Цекот І.І., членами лічильної комісії Ковальчук І.В., Дашковську Н.В.
3.СЛУХАЛИ: директора школи Ігнатюк М.В., яка зробила детальний аналіз роботи
школи за поточний навчальний рік, висвітлила основні напрямки діяльності закладу у
2016-2017 році, розповіла про досягнення педагогічного колективу та учнів школи,
результативність участі у конкурсах, які проводилися цьогоріч на рівні школи,
району, області. Керівник школи розповіла членам зборів про основні завдання, які
стоять перед колективом у наступному навчальному році - році змін та реформ в
освіті. Зокрема, в умовах територіальної та освітньої реформ, коли на часі створення
опорних шкіл та шкіл-філій.

Також було обговорено основні проблеми, які вдалося вирішити цього року
повністю або частково у плані матеріального забезпечення закладу.
ВИСТУПИЛИ: Член батьківського комітету школи Гулич Г.Я., яка відзначила
високий рівень роботи школи у 2016-2017 н.р., запропонувала доповідь директора
школи Ігнатюк М.В. взяти до відома і перейти до обговорення доповіді та оцінки
роботи керівника.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 68 осіб, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: відзначити високий рівень роботи школи, доповідь директора школи
Ігнатюк М.В. про підсумки роботи Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука за 20162017 н.р. взяти до відома і перейти до обговорення доповіді та оцінки роботи
керівника школи.
4.СЛУХАЛИ: секретаря зборів Новосад О.О., яка запропонувала присутнім взяти
участь в обговоренні доповіді директора школи
ВИСТУПИЛИ:
1.Голова Корчівської сільської ради Сідельник Г.Г., яка відзначила високий рівень
роботи керівника школи та всього педагогічного колективу у плані навчання та
виховання учнівської молоді. Також голова села високо оцінила значення участі
школи у конкурсах мікропроектів, оскільки це дало змогу значно покращити
матеріально-технічну базу школи за останні роки. Вона побажала успіхів у подальшій
праці трудовому колективу школи.
2.Заступник голови батьківського комітету Мазурок М.М., яка подякувала членам
батьківського комітету школи та всій громаді сіл за проведену роботу у плані
реалізації мікропроекту – заміни вікон на металопластикові. Завдяки співпраці батьків
і громади було придбано будматеріали та облаштовано відкоси навколо 32 вікон.
Також вона наголосила, що приміщення школи типове, з прекрасним спортзалом,
їдальнею, збережене у належному стані, тому немає потреби на даний час
реорганізовувати школу та перетворювати її на філію будь-якого іншого навчального
закладу.
3.Кухар школи Ковальчук Ірина Василівна, яка наголосила на тому, що цього року
шкільна їдальня поповнилася новим посудом, завдяки відділу освіти було придбано
кухонний комбайн, який значно полегшує працю на кухні. Однак вона вважає, що
харчоблок потребує суттєвого ремонту, оскільки косметичний ремонт, який
проводиться у харчоблоці щороку у літній час, не небагато покращує стан кухні та
допоміжних приміщень. Однак для належного ремонту потрібні значні кошти, в
основному, для придбання плитки на стіни та на підлогу харчоблоку. Також ремонту
потребує каналізація, оскільки кілька разів на рік її доводиться прочищати через
незадовільний стан старих труб, яким уже 33 роки (встановлені під час будівництва
школи).
4.Постійний кочегар Дума М.П., який доповів про те, що для належного початку
опалювального сезону на котельні необхідно
встановити димосос, оскільки
працювати в умовах задимлення стало важко, такі умови праці негативно впливають
на здоров’я працівників котельні. Для цього потрібно звертатися до органів місцевого
самоврядування та органів управління освітою.
5.Член батьківського комітету Дашковська Н.В., яка подякувала дирекції школи та
педколективу за належну роботу закладу, оцінила високий рівень знань, які
одержують діти у школі. Також вона відзначила роботу Ігнатюк М.В. на посаді
керівника як таку, що заслуговує на високу оцінку.

Дашковська Н.В. подякувала керівнику школи та колективу за активну участь у
конкурсах мікропроектів за останні роки, а також вказала на необхідність заміни у
школі зовнішніх дверей, оскільки вони не утримують тепла і мають неналежний стан.
Вона запропонувала звернутися до районної ради з проханням допомогти фінансово у
придбанні вхідних дверей до школи.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 68 осіб, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1.Звернутися до відділу освіти з проханням допомогти школі придбати плитку, клей
для укладання плитки, цемент, каналізаційні труби для ремонту харчоблоку. Роботи
будуть проведені силами батьків та громади.
2.Звернутися до відділу освіти та до районної ради з проханням виділити кошти для
придбання димососа для шкільної котельні.
3.Звернутися до відділу освіти та до районної ради з проханням допомогти фінансово
у придбанні вхідних дверей до школи.
4.Задекларувати побажання батьківської громади залишити Стаївську ЗШ І-ІІ ст. імені
Осипа Лещука самостійним навчальним закладом.
5.СЛУХАЛИ: Секретаря зборів Новосад О.О., яка запропонувала перейти до таємного
голосування щодо оцінки роботи директора школи Ігнатюк М.В. за 2016-2017 н.р.,
лічильній комісії здійснити підрахунок голосів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 64 осіб, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосувало» - 4.
Результати голосування:
Визнати роботу директора школи задовільною «за» - 64 особи, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Визнати роботу директора школи незадовільною «за» - 0 осіб, «проти» - 0, «утримались» - 0.
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ CТАЇВСЬКОЇ ЗШ І-ІІ СТ. ІМЕНІ ОСИПА
ЛЕЩУКА ВІД 18 ТРАВНЯ 2017 РОКУ:
1.Відзначити високий рівень роботи Стаївської ЗШ І-ІІ ст. імені Осипа Лещука щодо
навчання і виховання дітей та молоді, співпраці з громадою та органами місцевого
самоврядування.
2.Визнати роботу директора школи Ігнатюк М.В. за 2016-2017 н.р. задовільною.
3.Звернутися до відділу освіти з проханням допомогти школі придбати плитку, клей
для укладання плитки, цемент, каналізаційні труби для ремонту харчоблоку. Роботи
будуть проведені силами батьків та громади.
4.Звернутися до відділу освіти та до районної ради з проханням виділити кошти для
придбання димососа для шкільної котельні.
5.Звернутися до відділу освіти та до районної ради з проханням допомогти фінансово
у придбанні вхідних дверей до школи.
6.Задекларувати бажання батьків учнів школи щодо функціонування Стаївської ЗШ ІІІ ст. імені Осипа Лещука як самостійного навчального закладу, не перетворювати
його у філію Белзької ЗШ чи іншого навчального закладу та довести це до відома
органу місцевого самоврядування, відділу освіти та районної ради.
Голова зборів:

_______________________ Волинець Н.М.

Секретар зборів: __________________

Новосад О.О.

