
П Р О Т О К О Л 

звіту директора  

перед громадськістю про роботу  

за 2020 – 2021 р.н. 

Брацлавського навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»  

Брацлавської селищної ради Немирівського району Вінницької області 

 

11 червня 2021 року 

 

Голова зборів – Благодарська О.П. 

Секретар – Наконечна Ю.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звіт директора Брацлавського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1- 

гімназія» Брацлавської селищної ради Вінницької області Білозір О.Б. перед 

трудовим колективом та громадськістю.  

Доповідає директор Брацлавського НВК №1 Білозір О.Б. 

2. Обговорення звіту директора Брацлавського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1-гімназія» Брацлавської селищної ради Вінницької області Білозір О.Б. 

3. Оцінка роботи директора Брацлавського НВК №1 Білозір О.Б. 

4. Звіт керівника Монастирської філії І-ІІ ступенів Брацлавського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» Брацлавської селищної ради 

Вінницької області Вертипороха В.В. перед трудовим колективом та 

громадськістю.  

Доповідає керівник Монастирської філії І-ІІ ступенів Вертипорох В.В. 

5. Обговорення звіту керівника Монастирської філії І-ІІ ступенів Вертипороха В.В.  

6. Оцінка роботи керівника Монастирської філії І-ІІ ступенів Вертипороха В.В. 

7.  Прийняття проєкту рішення. 

Вибори голови загальних зборів колективу. 

Пропозиція: запропоновано одну кандидатуру на посаду голови загальних зборів 

колективу – Благодарську О.П. 

Результат голосування: одноголосно. 

Вибори секретаря та лічильної комісії загальних зборів колективу  

Пропозиція: запропоновано одну кандидатуру на посаду секретаря зборів –

Наконечну Ю.М (учителя англійської мови).  

Результат голосування: одноголосно. 

 

Пропозиція: обрати лічильну комісію у складі вчителя математики Ярової С.Г., 

учителя математики Масленко Л.І., вчителя математики Мазур О.М. 

Результат голосування:одноголосно 

  

СЛУХАЛИ: 

Звіт директора школи Білозір О.Б. перед трудовим колективом та громадськістю.  



У своєму виступі Оксана Богданівна зазначила, що головною метою роботи 

директора як керівника у 2020-2021 році навчальному було: 

- створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти в 

умовах навчально-виховного комплексу; 

- вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та 

учнів; 

- забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти 

та ефективності виховання та розвитку учнів.  

 Директор проінформувала про: 

а) персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-

виховного процесу; 

б) виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості 

загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, 

продовження навчання випускників 9 класу у порівнянні за останні 3 роки). 

в) створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

впровадження педагогічних технологій у навчальний процес; 

г) організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи; 

д) про вжиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної 

бази навчального закладу; 

е) залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх 

раціональне використання; 

є) вжиті заходи щодо забезпечення школи педкадрами та доцільність їх 

розстановки; 

ж) соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників 

педагогічного колективу; 

з) моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників; 

и) дотримання правопорядку неповнолітніми; 

і) залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління 

діяльності навчального закладу; 

й) дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян з питань діяльності 

навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, 

викладені батьківським комітетом, батьками, представниками органів 

громадського самоврядування.  

Також доповідач подякувала колективу за розуміння та підтримку в усіх 

починаннях, батькам – за активну співпрацю, матеріальну та моральну підтримку. 

Директор наголосила, що лише спільною, злагодженою роботою можна досягнути 

продуктивної праці і високого результату. 

 

ВИСТУПИЛИ:   

1. В.о. начальника відділу освіти Брацлавської ТГ Гуслякова С.В. відмітила 

наполегливу роботу директора з питань щодо забезпечення школи 

кваліфікованими педагогічними кадрами.  

 



Зазначила, що Оксана Богданівна створює сприятливі умови для роботи 

педагогічних працівників, а також проявляє зацікавленість в тому, щоб учителі 

школи брали активну участь в обласних семінарах. Оцінила роботу директора 

школи задовільно.   

  

2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Камінська О.М., яка 

відмітила роботу директора з покращення матеріально-технічної бази закладу. 

Зазначила, що такі якості характеру як принциповість, виваженість, наполегливість 

дають можливість Оксані Богданівні втілювати нові ідеї в освітній процес. 

Запропонувала порушити клопотання перед відділом освіти Брацлавської ТГ про 

оголошення подяки Білозір О.Б. за ефективне управління та сумлінне і творче 

ставлення до своїх обов’язків. Оцінила роботу директора школи задовільно.    

3. Заступник з виховної роботи Стрільчук Т.П. відзначила значну роль директора у 

вихованні гуманних та добрих громадян, високоосвіченої особистості із 

позитивними рисами характеру через різноманітні конкурси, бесіди, виховні 

години, екскурсії. Підтримала пропозицію – роботу директора школи задовільно.   

 

СЛУХАЛИ: 

Голову загальних зборів Благодарську О.П., яка запропонувала взяти участь у 

відкритому голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність 

діяльності керівника школи Білозір О.Б. упродовж 2020/2021 року навчального. 

Результати відкритого голосування: 

«задовільно» - 42 голоси; 

«незадовільно» - 0 голосів; 

«утримались» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 

Звіт керівника Монастирської філії І-ІІ ступенів Брацлавського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» Брацлавської селищної ради 

Тульчинського району Вінницької області Вертипороха В.В. за 2020-2021 р.н. 

перед трудовим колективом та громадськістю. 

Василь Володимирович відзначив, що робота директора і колективу 

нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив 

змушує директора робити ті чи інші дії. Педагогічний колектив школи в поточному 

навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу з виконання 

завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами 

освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової 

української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною 

Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та 

річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів 

навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність. 

Працівники школи – це команда, яка  злагоджено працює для досягнення 

успіху.  



Керівник забезпечує співпрацю учителів та батьків і відповідає за результати 

колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і 

інтересів дітей.  

Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня 

розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям. 

Василь Володимирович зазначив, що постійно працює над збереженням та 

вдосконаленням матеріально-технічної бази школи. До нового навчального року 

заклад буде повністю готовий і радо зустріне своїх учнів 1 вересня.     

 

ВИСТУПИЛИ 

1. В.о. начальника відділу освіти Брацлавської ТГ Гуслякова С.В. відзначила 

позитивні результати в роботі навчального закладу. Колектив школи під його 

керівництвом працює стабільно, злагоджено, виконуючи поставлені завдання. 

Запропонувала визнати роботу Василя Володимировича задовільною.    

2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Камінська О.М. 

зазначила, що у роботі філії відбулися значні зміни у результатах навчальної 

діяльності. Оцінила роботу керівника філії у 2020-2021 р.н. задовільною. 

3. Заступник директора з виховної роботи Стрільчук Т.П. відзначила велику роботу 

Василя Володимировича з благоустрою школи, зміцненню матеріально-технічної 

бази. Протягом навчального року проведені родинні свята, спільні проєкти, 

зустрічі, звіти. Вважає роботу керівника філії у 2020-2021 р.н. задовільною. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову загальних зборів Благодарську О.П., яка запропонувала взяти участь у 

відкритому голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність 

діяльності керівника філії Вертипороха В.В.  упродовж 2020-2021 року 

навчального. 

 

Результати відкритого голосування: 

«задовільно» - 42 голоси; 

«незадовільно» - 0 голосів; 

«утримались» - 0 чол. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

від  11 березня 2021 року                                                                      

 

Про роботу закладу за 2020-2021 рік навчальний, звіт директора 

Брацлавського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» 

Брацлавської селищної ради Вінницької області Білозір О.Б. 

Заслухавши директора Брацлавського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1-гімназія» Брацлавської селищної ради Вінницької області Білозір О.Б. 

про роботу закладу за 2020-2021 рік навчальний,  керуючись статтею 32 Закону 



України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні», Законом України   «Про 

освіту», Законом України   «Про загальну середню освіту» 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Інформацію директора  Брацлавського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1-гімназія» Брацлавської селищної ради Вінницької області Білозір О.Б. 

взяти до відома (додається). 

2.Роботу Брацлавського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» 

Брацлавської селищної ради Вінницької області визнати задовільною. 

3.3обов'язати директора Брацлавського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1-гімназія» Брацлавської селищної ради Вінницької області            Білозір О.Б.:  

3.1. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітній 

школі I-IIІ ступенів відповідно до санітарних норм та правил.  

3.2. Забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів педагогічних 

працівників та молодшого обслуговуючого персоналу до початку нового 

навчального року. 

3.3. Продовжувати  організацію роботи з учнями щодо патріотичного 

виховання. 

3.4. Продовжити роботу щодо залучення усіх учнів школи до участі у гуртках, 

спортивних секціях. 

3.5. Здійснювати заходи щодо покращення матеріально-технічної бази 

загальноосвітньої школи. 

4. Роботу керівника Монастирської філії Брацлавського НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» Брацлавської селищної ради Вінницької області 

Вертипороха В.В. у 2020-2021 р.н. визнати задовільною. 

5. Порушити клопотання перед відділом освіти Брацлавської ТГ про оголошення 

подяки Білозір О.Б. за ефективне управління та сумлінне і творче ставлення до 

своїх обов’язків.   

6. Розмістити протокол засідання загальних зборів трудового колективу та 

громадськості на сайті навчального закладу. 

 

 

 

 

  Голова зборів                                           О.П. Благодарська 

   

  Секретар зборів                                        Ю.М. Наконечна 

 

 

 

 

 

 

 

 


