
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  

щорічного звітування  директора комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Лисичанської 

міської ради Луганської області» 

від 03 червня 2019 року 

ПРИСУТНІ: члени колективу НВК, батьківська громада – 53 особи. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вибори голови і секретаря зборів. 

2. Звітування директора КЗ «НВК «Гарант» Боровкової С.В. про роботу у 

2018-2019 н.р. 

3. Оцінювання  роботи директора  за 2018-2019 н.р. 

СЛУХАЛИ: Дорофєєву О.О. – педагога-організатора – про вибори голови та 

секретаря зборів. 

УХВАЛИЛИ:  Обрати головою зборів Вершиніну Н.М. – голову правління 

ГО «Гарант партнерства», секретарем – Ченцову К.М.  – заступника 

директора з ВР. 

СЛУХАЛИ: 

1.  Боровкову С.В. – директора КЗ «НВК «Гарант»  - звіт про персональний 

внесок у    підвищення   рівня організації освітнього процесу у закладі 

освіти: 

    -     виконання  функціональних обов’язків  щодо  забезпечення 

обов’язковості  загальної  середньої освіти; 

    -  створення  умов для варіативності навчання та вжиті  заходи 

щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   технологій   в 

освітній  процес; 

    -   організація  різних  форм  позаурочної  навчально-виховної 

роботи; 

- заходи  щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази 

НВК; 

- залучення  додаткових  джерел  фінансування  освітнього 

закладу та їх раціональне використання; 

- заходи  щодо  забезпечення закладу кваліфікованими   педагогічними   

кадрами   та   доцільність    їх розстановки; 

- соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів 

та педагогічних працівників: 

    -    забезпечення   організації   харчування   та    медичного 

обслуговування учнів і педагогічних працівників; 

    -   дотримання  вимог  охорони  дитинства,  техніки   безпеки, 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; 



    -  надання  соціальної  підтримки та допомоги  дітям -  сиротам, 

дітям,    позбавленим    батьківського   піклування,    дітям    з 

малозабезпечених сімей, дітям ВПО, дітям-учасникам АТО; 

    -  моральне  та матеріальне стимулювання учнів і  педагогічних 

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення; 

    -    дотримання   правопорядку   неповнолітніми    та    вжиті 

профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку; 

    -   стан дитячого травматизму; 

   - залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості 

освітнього  закладу  до управління його діяльністю;   

- співпраця  з громадськими організаціями;  

- створення батьківської ГО «Гарант партенерства»; 

- участь закладу  освіти у міжнародних, соціальних проектах; 

- дисциплінарна  практика та аналіз  звернень  громадян  з 

питань  діяльності  НВК.  
 

2. Вершиніну Н.М. – голову загальних зборів, яка довела, що згідно 

Положення про щорічне звітування керівників, учасники загальних зборів 

шляхом таємного голосування повинні оцінити роботу директора за чотирма 

рівнями.   (таємне голосування). 

3. Ченцову К.М. – секретаря загальних зборів, яка оголосила, що за 

результатами таємного оцінювання роботи директора Боровкової С.В.  у 

2018-2019 н.р. результати таємного голосування розподілились наступним 

чином: 

- високий – 50; 

- достатній – 3; 

- середній – 0; 

- низький - 0. 

УХВАЛИЛИ:  Роботу директора КЗ «НВК «Гарант»  Боровкової С.В. у 

2018-2019 н.р. визнати на високому рівні. 

 

Голова зборів____________Н.ВЕРШИНІНА 

 

Секретар _______________К.ЧЕНЦОВА 

 


