Протокол № 2
Загальних зборів педагогічного колективу, ради закладу та батьківських
комітетів Запорізького навчально-виховного комплексу № 63
Запорізької міської ради Запорізької області
28.05.2020р.
Присутні: 59 осіб
Від педагогічного колективу - 41 особа
Від ради закладу - 13 осіб
Представників учнівського самоврядування- 5 осіб
Порядок денний:
1. Звіт директора про основні напрямки діяльності закладу в 2019-2020 н.р..
2. Стан надходжень до благодійного фонду закладу протягом 2019-2020 н.р..
3. Про виконання норм та положень колективного договору, укладеного на
2019-2020 роки.
4. Клопотання про нагородження за значні особисті досягнення у вихованні,
навчанні та багаторічну сумлінну працю працівників Запорізького навчальновиховного комплексу № 63.
5. Оцінка діяльності директора ЗНВК № 63 Циганова Г.В. за 2019-2020 н.р.
♦

І.Слухали:
Директора ЗНВК № 63 Циганова Г.В. про основні напрямки діяльності закладу
у 2019-2020н.р.
У своєму звіті директор ґрунтовно проаналізував діяльність закладу протягом
2019-2020 н.р. конкретно зупинившись на наступних позиціях:
- підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в умовах закладу,
що позитивно впливає на результативність участі учнів школи в районному та
обласному етапі Всеукраїнських олімпіад;
- результативність роботи закладу щодо охоплення навчанням дітей 5-ти та
6-ти річного віку, що сприяє стабільній комплектації груп дошкільного
підрозділу та класів закладу;
- забезпечення обов’язкової повної загальної середньої освіти в умовах
ЗНВК
№ 63 (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження
навчання випускників 9х класів - як результат - стабільність контингенту
учнів школи протягом останніх років);
- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо
упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, що
обумовлюється наявністю в мережі закладу класів з вивченням інформатики,
економіки, профільних класів та класів до профільної підготовки ;
- стабільність комплектації ЗНВК № 63 кваліфікованими педагогічними
кадрами та доцільність їх розстановки, що позначається у низькій плинності
педкадрів протягом останніх 5х років;

- стабільний соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та
педагогічних працівників, що позначається в покращенні стану здоров’я всіх
учасників навчально-виховного процесу протягом останніх Зх років.
- організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи функціонування в мережі закладу груп та секцій гурткової роботи;
- результативність роботи щодо зміцнення та модернізації матеріальнотехнічної бази ЗНВК № 63 :
щорічний ремонт приміщень школи та дошкільного підрозділу закладу,
оновлення, модернізація комп’ютерної техніки та ТЗН, технологічного та
санітарно-гігієнічного обладнання закладу, ремонт шкільних меблів,
установка водонагрівачів та ін);
Все це завдяки забезпечення залучення додаткових джерел фінансування
(коштів депутатського та благодійного фонду) та їх раціональне використання
В цьому навчальному році під час спалаху коронавірусної інфекції
COVID-19,колектив закладу виконував ухвалені на законодавчому рівні
заходи спрямовані передусім на протидію поширенню коронавірусної
інфекції. Водночас, виконуючи постанову КМУ від 25.03.2020 № 256 на час
встановлення карантину в ЗНВК№63 не було звільнено жодного працівника.
Педагогічні працівники виконують визначену трудовим договором роботу
дистанційно вдома із збереженням заробітної плати на період карантину, що
також сприяє збереженню трудових прав працівників у цей непростий час.
Технічні працівники ЗНВК №63 та дошкільного підрозділу закладу задіяні в
роботі, щодо підтримання життєдіяльності закладу дотримуються всіх
санітарно-епідемічних заходів: використовують масковий режим; вологе
прибирання приміщень закладу з використанням деззасобів, дезінфекцію
приміщень закладу.
Протягом поточного навчального року, який закінчується в особливих умовах
карантину в закладі проведені важливі заходи, які сприяли поліпшенню
роботи з ОП і БЖ, а саме:
Виконано припис ДСНС України в Запорізькій області (частково):
- Забезпечено сходові клітини коридорів, проходів та інших шляхів евакуації
евакуаційним освітленням;
-Замінено на І поверсі приміщення шкільної їдальні глухих металевих
грати(27 шт.) на такі, що роззуваються;
-В підвальному приміщенні з'єднано, відгалужено та окінцьовано жили
проводів та кабелів за допомогою опресування.
В квітні 2020 проведено перезарядку 27 вогнегасників, пройшли перевірку
діелектричні боти та рукавиці, систематично проводиться перевірка стану
заземлення устаткування та обладнання.
На жаль, відсутні кошти для проведення важливих робіт щодо встановлення
пожежної сигналізації. До бюджетних запитів по ЗНВК№63 подані заявки для
виконання цих робіт.
Цілеспрямована діяльність закладу забезпечує:

- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарногігієнічних та протипожежних норм;
- надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям
позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;
- моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних
працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення; - оптимальну
організацію харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних
працівників;
- залучення педагогічної та батьківської громадськості ЗНВК № 63 до
управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями та
політичними партіями;
- виважена політика щодо дисциплінарних стягнень та заохочень;
своєчасний аналіз та реагування на звернення громадян з питань діяльності
навчального закладу;
- стан дитячого травматизму;
- дотримання правопорядку неповнолітніми та своєчасно вжиті
профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;
- оперативне реагування на зауваження та пропозиції, викладені радою
закладу, батьківськими комітетами, батьками, представниками інших органів
громадського самоврядування, ефективність
роботи • по реалізації
рекомендації, передбачених Актом комплексної перевірки ЗНВК№63
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від
01.2013
11.
р.
Виступили:
- Григорян Г.С.- голова ради закладу, який висловив подяку керівництву
закладу, педагогічному колективу школи за створення стабільних
сприятливих
умов для одержання дітьми необхідних знань для
отримання повної середньої освіти, роботу в умовах нової української
школи.
- Железняк О.О. - вчитель початкових класів, яка позитивно оцінила
діяльність директора школи, спрямовану на покращення матеріальнотехнічної бази школи в умовах НУЛІ, його активність , відповідальне
ставлення до роботи.
голова батьківського комітету 11-А класу, яка звернула увагу на
стабільність організації навчального процесу, виразила щиру подяку
директору школи та запропонувала оцінити діяльність директора школи
на «задовільно».
II. Слухали:
Іванішену Т.В., голову ревізійної комісії ради закладу про надходження до
благодійного фонду протягом 2019-2020 н.р.(додається).
Ухвалили:
Інформацію щодо стану надходжень до благодійного фонду взяти до
відома.

III. Слухали:
- Цурікову Л.В. голову ПК, яка ознайомила присутніх з актом
про виконання норм та положень Колективного договору, укладеного на
між адміністрацією та профспілковим комітетом Запорізького навчальновиховного комплексу №63 на 2019-2021 роки.(додається).
Ухвалили:
1 .Відзначити роботу адміністрації ЗНВК №63 та профспілкового комітету на
виконання основних норм та положень
Колективного договору на
достатньому рівні.

2. З метою запобігання
законодавства:

порушень

та дотримання

норм

трудового

2.1. Продовжувати здійснювати адміністративно- громадський контроль за
станом охорони праці та техніки безпеки в ЗНВК №63 та дошкільному
підрозділі закладу згідно річного плану роботи ЗНВК №63 ;
2.2. Провести атестацію робочого місця машиніста по пранню білизни.

2.3. Продовжити роботу комісії спостереження за станом будівлі та споруд
та заслуховувати результати контролю на нараді при директору,

2.4. Вносити корекції до Плану заходів щодо підготовки до нового навчального
року
термін:протягом року
відповідальні :Циганов Г.В.
голова ПК Цурікова Л.В.
2.5. Через зміни в законодавчих та нормативних документах з питань
охорони праці внести зміни до деяких розділів та додатків Колективного
договору:
-заходи щодо поліпшення умов праці,
спрямованих
на протидію
поширенню коронавірусної інфекції СО\ЧО-19(придбання додатково
дезінфекційних засобів нового покоління, засобів індивідуального захисту,
безконтактного термометру.
термін:до 01.07.2020
- перевід на контрактну форму роботи педагогів-пенсіонерів ,
термін:до 01.07.2020
- виконання приписів контролюючих органів.
термін:протягом року.
ІУ.Слухали:
Голову НПО ЗНВК №63 Цурікову Л.В., яка порушила клопотання про
нагородження за значні особисті досягнення у вихованні, навчанні та
багаторічну сумлінну працю працівників Запорізького навчально-виховного
комплексу № 63.

Ухвалили:
1.Трудовий колектив ЗНВК №63 порушує клопотання про нагородження за
значні особисті досягнення у вихованні, навчанні та за багаторічну сумлінну
працю Грамотою ТВО таких працівників:
Діброва Ю.В.-вчитель фізики;
Карпова К.М.-вчитель початкових класів
Кулак Н.Є.-вчитель української мови та літератури;
Крупєй К.С.-керівник гуртка
У.Слухали:
Цурікову Л.В. голову ПК, яка ознайомила присутніх з порядком оцінювання
діяльності директора.
Ухвалили:
Одностайно обрана форма голосування - пряма.
Виступили:
- вчитель початкових класів Железняк О.О, яка запропонувала обрати
лічильну комісію у складі:
Мелещенко О.І.. - голова комісії, вчитель початкових класів;
Сташук І.І.-член комісії, вчитель інформатики;
Харченко В.Е.
Ухвалили:
За результатами голосування одностайно затвердили лічильну комісію у
складі:
голова комісії -Мелещенко О.І.;
члени лічильної комісії: Сташук І.І.-Харченко В.Е.
Результати оцінки діяльності роботи директора школи Циганова Г.В. у
2019-2020 н.р
(за наслідками відкритого голосування)
1. Оцінити діяльність директора ЗНВК № 63 Циганова Г.В. у 2019-2020
н.р на «задовільно».
за - 59,
проти - 0 ,
, утримались - 0
Заслухавши звіт директора ЗНВК № 63 Циганова Г.В ., виступи представників
педагогічного колективу, батьківської гррмадськості
Загальні збори ЗНВК № 63 /
Ухвалили:
1. Оцінити діяльність директора ЗНВК № 63
Циганова Г.В.
у 2019-2020 н.р. на «задовільно».

Голова зборів

Цурікова Л.В.

Секретар

Шквиря С.Г.

