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ПРОТОКОЛ №1
онлайн загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти

16.06.2022

м. Суми

Голова – Акименко Олена
Секретар – Бондар Тетяна
Присутні: 163 особи (список додається)
Присутні: представники учасників освітнього процесу: педагогічного колективу, Ради
освітнього закладу, батьківської громадськості – 163 особи (список додається).
Порядок денний:
1. Звіт керівника закладу Новик Л.В. про свою діяльність і діяльність
педагогічного колективу закладу за підсумками 2021-2022 навчального року.
2. Оцінка діяльності керівника за 2021-2022 навчальний рік.
1. СЛУХАЛИ:
Акименко О.А., заступник директора з ВР, – про вибори голови зборів і
секретаря.
ВИСТУПИЛИ:
Лопатка К.М. запропонувала 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:
Гончаренко В.В., Лісниченко Я.В., Головач І.А.
УХВАЛИЛИ:
Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб.

Списковий склад лічильної комісії: Гончаренко В.В., Лісниченко Я.В.,
Головач І.А.
3. СЛУХАЛИ:
Новик Л.В., директор , – про підсумки діяльності у 2021-2022 навчальному році.
У своєму звіті Новик Л.В. висвітлила інформацію за напрямами, які
забезпечують внутрішню систему якості освіти та освітньої діяльності в закладі:
«Управлінські процеси закладу освіти», «Педагогічна діяльність педагогічних
працівників закладу освіти», «Система оцінювання навчальних досягнень учнів»,
«Освітнє середовище закладу освіти». Доповідач розповіла про досягнення
педагогічного колективу, наголосила на проблемних питаннях, які виявлені під час
самооцінювання і потребують управлінських рішень для їх виконання, та визначила
пріоритетні напрямки роботи закладу освіти в 2022-2023 н.р. (за мультимедійною
презентацією).
Звіт керівника висвітлено на сайті закладу: https://zosh6.sumy.ua/Ped/Zvit.php
ВИСТУПИЛИ:
Сікірніцька Т.М., представник батьківської громадськості 4-Б класу,
Лисенко О.І., представник батьківської громадськості 4-Г класу, розповіли про
враження від навчання в НУШ, зробили акцент на матеріальному забезпеченні та
позитивному мікрокліматі під час навчання, подякували за майстерність педагогам,
відмітили особливості проєкту «Світ чекає крилатих».
Бондар Т.Л., класний керівник 5-Д класу, та Полякова В.А., представник
батьківської громадськості, які відмітили доцільність формування в 2021-2022 н.р.
класу з підсиленим вивченням математики. Учні успішно адаптувалися. Додаткові
години математики та курси за вибором математичного спрямування дозволили
учням засвоїти матеріал на високому та достатньому рівнях, що відображено в
результатах річного оцінювання.
Жукова Н.В., представник батьківської громадськості 5-Г класу, яка у своєму
виступі високо оцінила діяльність класного керівника Заставного А.А. з
патріотичного виховання, оскільки і її сини були залучені педагогом до занять
військово-патріотичного гуртка «Сокіл («Джура»). Також мама відмітила, що класний
керівник приділяв багато уваги згуртуванню класного колективу, що мало свої
позитивні наслідки.
Коденець В.І., представник батьківської громадськості 9-А класу з
допрофільним вивченням математики, яка зазначила, що протягом 8-9 класу учні
посилено вивчали математику. За підсумками 2021-2022 н.р. результативність
навчання висока, про що свідчать сім свідоцтв з відзнакою про базову загальну
середню освіту. Зазначила, що складно далося рішення покинути стіни рідної школи
та дякувала за значну увагу, приділену розвитку здібностей та талантів дітей, що
стало гарним підґрунтям для визначення майбутньої професії.
Чмут Я.В., представник батьківської громадськості 8-А та 10-Б класів, яка
подякувала педагогам, які в нелегкий воєнний час надавали дітям якісні знання в
онлайн-форматі. Її діти лише цього навчального року перейшли до школи з іншого
закладу, але завдяки класним керівникам Кравченко В.М. і Богословській О.Б. та
учителям-предметникам легко адаптувалися та із задоволенням навчалися.
Левчич Н.А., представник батьківської громадськості 11-А класу, яка подякувала
педагогічному колективу та відмітила належну організацію та якість надання освітніх
послуг за весь період навчання дітей у школі.

Лодяний В.М., заступник директора з навчально - виховної роботи, Богдан В.Р.,
Вода О.І., Малишева О.І., Усик С.Л., представники батьківської громадськості, які
розповіли про організацію під час дії воєнного стану укриття для мешканців
мікрорайону, що знаходиться у підвальному приміщення закладу, подякували за
цілодобову допомогу працівникам школи, волонтерам, учням-випускникам та усім
причетним.
Тимошенко М.В., голова Ради освітнього закладу, та Абрамчук І.М., класний
керівник 2-А класу, член Ради освітнього закладу, які у своїх виступах роботу
керівника та педагогічного колективу за підсумками 2021-2022 навчального року
визначили як задовільну.
4. СЛУХАЛИ:
Акименко О.А., голова зборів, – оцінка роботи керівника закладу освіти
Новик Л.В. за підсумками 2021-2022 навчального року.
Доповідач запропонувала провести оцінку роботи керівника шляхом відкритого
голосування.
Проведення голосування.
ВИСТУПИЛИ:
Головач І.А., представник лічильної комісії, – про результати голосування.
Доповідач повідомила учасників конференції, що за результатами відкритого
голосування:
задовільна оцінка діяльності, матеріальне заохочення – 163 особи.
УХВАЛИЛИ:
1. Уважати роботу керівника закладу освіти Новик Л.В. за підсумками 20212022 навчального року задовільною.
2. Порушити клопотання перед управлінням освіти і науки Сумської міської
ради про матеріальне заохочення керівника закладу Новик Л.В.
Голова зборів

Олена АКИМЕНКО

Секретар

Тетяна БОНДАР

