Протокол конференції
батьків, педагогічного колективу та громадськості, яка відбулася
31 травня 2019 року в Ковердинобалківській філії І-ІІ ступенів
Голова - Корнієнко Л.П.
Секретар - Тереля Т. А.
Присутні 36 осіб.
Порядок денний:
1. Презентація шкільного життя за 2018/2019 н.р.
2. Звіт завідувача філією.
Презентацію
шкільного життя
представляла
вчитель
інформатики Якименко А.М.
Слухали: Звіт завідувача філією Брехунцової В.І., яка наголосила
на тому, що у своїй роботі керується Положенням про філію,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими
обов’язками, законами України про освіту та іншими
нормативними документами.
У навчальному закладі створено нормальні умови для роботи та
навчання.
Велика увага звертається на кадрове забезпечення, зокрема
комп’ютерній грамотності вчителів, оскільки назріло питання
формування педагогічних кадрів нового типу.
Всі діти мікрорайону охоплені навчанням. По мірі можливості
учні беруть участь в різних конкурсах. Хвилює - ( учні мають
багато пропусків уроків –Заїка Василь 7 клас, Штець Анна 4 клас).
Учні та вчителі обов’язково до початку нового навчального року
проходять медичний огляд.
Гарячим харчуванням охоплені всі учні навчального закладу.
Фінансування потреб школи проводиться централізованою
бухгалтерією відділу освіти Шишацької селищної ради. В цьому
році за рахунок державного бюджету було закуплено три класні
дошки та парти для першого класу НУШ, придбано фарбу для
підлоги,електроконфорки. За рахунок депутатських коштів (40
тисяч) було замінено сім вікон першого поверху.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги
естетичному вигляду навчального закладу.
У моїй роботі пріорітетним завданням є робота з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики
травматизму дітей та працівників у побуті та під час навчальновиховного процесу.
Але мої задуми були б не реалізовані без підтримки моїх колег,
батьків, представників громадськості. Тому хочеться сказати слова
подяки всім, хто мене підтримував і допомагав вирішувати
питання навчально-виховного процесу.
ВИСТУПИЛИ: Колотай Т.В. голова батьківського комітету, яка
наголосила на тому, що тільки тісна співпраця вчителів та батьків
дасть позитивні результати в навчально-виховній роботі.
Щербань Ю.М. сказав, що у кожному зі своїх працівників та учнів
завідувач філією бачить особистість, проблеми спільно
обговорюються і приймаються найбільш оптимальні рішення.
Роботу Брехунцової В.І. вважаю задовільною.
Русанюк З.І. підтримала попередніх виступаючих, наголосивши,
що директор добра, справедлива, завжди готова прийти на
допомогу.
Богаєвський І.П. сказав, що батьки повинні бути біль
відповідальними за вчинки своїх дітей, особливо за пропуски
навчання без поважних причин. Роботу завідуючої вважає
задовільною.
УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію для проведення таємного
голосування і підрахунку бюлетенів для голосування.
До складу комісії обрано: Бурмаку В.П., Жеревчук Е.В.,
Денисенко Г.М.
СЛУХАЛИ: звіт комісії про підсумки таємного голосування
Діяльність завідувача філією одноголосно оцінено задовільною.
УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування учасників конференції
роботу завідувача філією визнано задовільною.
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