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Протокол №1
загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти
09.06.2021

м.Суми

Присутні: представники учасників освітнього процесу: педагогічного колективу, Ради
освітнього закладу, батьківської громадськості – 162 особи (список додається).
Порядок денний:
1. Звіт керівника закладу Новик Л.В. про свою діяльність і діяльність
педагогічного колективу закладу за підсумками 2020-2021 навчального року.
2. Оцінка діяльності керівника за 2020-2021 навчальний рік.
1. СЛУХАЛИ:
Акименко О.А., заступник директора з ВР, – про вибори голови зборів і
секретаря.
Запропоновано обрати головою зборів Акименко О.А., заступника директора з
ВР, секретарем – Бондар Т.Л., учителя української мови та літератури.
УХВАЛИЛИ:
Обрати головою зборів – Акименко О.А., секретарем – Бондар Т.Л.
2. СЛУХАЛИ:
Акименко О.А., голова зборів, – про необхідність виборів членів лічильної
комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Шкут О.С. запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме:
Тутова І.В., Борзаниця Ю.Г., Головач І.А.
УХВАЛИЛИ:
Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб.
Списковий склад лічильної комісії: Тутова І.В., Борзаниця Ю.Г., Головач І.А.
3. СЛУХАЛИ:
Новик Л.В., директор , – про підсумки діяльності у 2020-2021 навчальному році.
У своєму звіті Новик Л.В. висвітлила інформацію за напрямами, які
забезпечують внутрішню систему якості освіти та освітньої діяльності в закладі:
«Освітнє середовище закладу освіти», «Система оцінювання навчальних досягнень
учнів», «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»,

«Управлінські процеси закладу освіти». Доповідач висвітлила досягнення
педагогічного колективу, наголосила на проблемних питаннях, які виявлені під час
самооцінювання та потребують управлінських рішень для їх виконання (звіт
керівника висвітлено на сайті закладу: https://zosh6.sumy.ua/Ped/Zvit.php).
ВИСТУПИЛИ:
Тимошенко М.В., голова Ради освітнього закладу, та Колотило О.В., учитель
української мови та літератури, які у своїх виступах роботу керівника та
педагогічного колективу за підсумками 2020-2021 навчального року визначили як
задовільну.
4. СЛУХАЛИ:
Акименко О.А., голова зборів, – оцінка роботи керівника закладу освіти
Новик Л.В. за підсумками 2020-2021 навчального року.
Доповідач запропонувала провести оцінку роботи керівника шляхом відкритого
голосування.
Проведення голосування.
ВИСТУПИЛИ:
Тутова І.В., представник лічильної комісії, – про результати голосування.
Доповідач повідомила учасників конференції, що за результатами відкритого
голосування:
задовільна оцінка діяльності, матеріальне заохочення – 162 особи.
УХВАЛИЛИ:
1. Уважати роботу керівника закладу освіти Новик Л.В. за підсумками 20202021 навчального року задовільною.
2. Порушити клопотання перед управлінням освіти і науки Сумської міської
ради про матеріальне заохочення керівника закладу Новик Л.В.
Голова зборів

О.А. Акименко

Секретар

Т.Л. Бондар

