
ПРОТОКОЛ №8 

засідання педагогічної ради  

Боянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

від 22.06.2017 р. 

 

Голова: Бота А. В. 

Секретар: Козмачук Н.М. 

Присутні – 43 вчителя 

Відсутні: Федоряк А.О., Поклітар С.В., Поклітар І.В., Капчек П.М. за 

сімейними обставинами.   

Порядок денний: 

1. Про випуск учнів 11-А класу.Про представлення до нагородження 

випускників 11-А класу Похвальними грамотами «За особливі досягнення 

у вивченні окремих предметів». 

Доповідач: Дубек І.Д., класний керівник 11-А класу. 

2. Про випуск учнів 11-Б класу.Про представлення до нагородження 

випускників 11-Б класу Похвальними грамотами «За особливі досягнення 

у вивченні окремих предметів». 

Доповідач: Вайпан С.С., класний керівник 11-Б класу. 

3. Про випуск учнів 11-В класу.Про представлення до нагородження 

випускників 11-В класу Похвальними грамотами «За особливі досягнення 

у вивченні окремих предметів». 

Доповідач: Дирда Н.В., класний керівник 11-В класу. 

4. Про видачу атестатів про повну загальну середню освіту громадянам 

України, які здобували повну загальну середню освіту у екстернат ній 

формі. 

Доповідач: Мігалуш В.А., заступник директора з НВР 

5. Про підсумки анкетування учнів 7, 9-х класів і їх батьків щодо вибору 

напряму і профілю навчання. Про погодження робочого навчального плану 



на  2017/2018 навчальний рік. Про участь у пілотному проекті у 10-11-х 

класах з українською мовою навчання з вивченням румунської мови. 

Доповідач: Бота А.В., директор школи. 

6. Про проект педагогічного навантаження вчителів на 2017/2018 н.р. 

Доповідач: Бота А.В., директор школи. 

 

СЛУХАЛИ 1: 

 

По даному питанню виступив класний керівник 11-А класу Дубек І.Д. Всі 19 

учнів склали державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови, 

історії України або математики, біології або географії та румунської мови. Тому 

пропонує видати їм атестати про повну загальну середню освіту.  

Випускник Морараш Михайло-Крістіан, який був  кандидатом на 

нагородження золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні» склав 

ДПА у формі ЗНО  української мови, математики та географії відповідно на 7, 

10 та 9, тому йому видається  атестат звичайного зразка про повну загальну 

середню освіту. 

Випускник Ротар Іван, який був  кандидатом на нагородження срібною 

медаллю «За досягнення у навчанні» склав ДПА у формі ЗНО  української 

мови, історії України  та географії відповідно на 6, 5 та 7, тому йому видається  

атестат звичайного зразка про повну загальну середню освіту. 

 Він також запропонував  нагородити Похвальними Грамотами «За особливі 

досягнення у вивченні» фізичної культури наступних учнів: 

1. Морараша Михайла-Крістіана Михайловича  

2. Чеботаря Миколу Дмитровича  

3. Ротаря Івана Івановича  

4. Деменчук Карину Петрівну 

5. Русу Михаєлу Михайлівну 

 

 

   



ВИРІШИЛИ 1: 

 

1.1. Видати Атестат про повну загальну середню освіту наступним 

випускникам: 

 Мігальчан Дорін Миколайович 

 Семенюк Марія Валеріївна 

 Морараш Михайло-Крістіан Михайлович 

 Ротар Іван Іванович 

 Сирбу Даниела Дмитрівна 

 Пасарь Микола Васильович 

 Гренек Марія-Даніела Петрівна 

 Деменчук Карина Петрівна 

 Червінська Марія-Кароліна Юрівна 

 Штефанець Ростислав Сергійович 

 Мігалчан Марія Василівна 

 Русу Михаєла Михайлівна 

 Чоботар Микола Дмитрович 

 Стріенку Крістіна Михайлівна 

 Зварич Соріна Іллівна 

 Міхалуш Георгій Васильович 

 Бзові Флоаря Тоадорівна 

 Бзові Олена Георгіївна 

 Буженіца Ілля Валерійович 

1.2. Нагородити Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

вивченні фізичної культури»: 

1. Морараша Михайла-Крістіана Михайловича  

2. Чеботаря Миколу Дмитровича  

3. Ротаря Івана Івановича  

4. Деменчук Карину Петрівну 

5. Русу Михаєлу Михайлівну 



СЛУХАЛИ 2: 

 

По даному питанню виступила класний керівник 11-Б класу Вайпан С.С. Всі 

16 учнів склали державну підсумкову атестацію з української мови, історії 

України або математики, біології або географії та румунської мови.Тому 

пропонує видати їм атестати про повну загальну середню освіту.  

 

ВИРІШИЛИ 2: 

 

2.1. Видати Атестат про повну загальну середню освіту наступним 

випускникам: 

 Скрипкару Дімітрі Іванович 

 Вайпан Даніел Дорелович 

 Шарік Сергій Мар'янович 

 Мейка Ганна Олеговна 

 Танасеску Іонела Сергіївна 

 Буженіца Валерія Дмитрівна 

 Салогуб Василь Васильович 

 Юрку Лілія Іванівна 

 Рабуляк Флоря Васильович 

 Домановський Руслан Олександрович 

 Ковальчук Василь Сергійович 

 Костел Діана-Марія Миколаївна 

 Гакман Дмитро Дмитрович 

 Рушті Ністор Іванович 

 Дирда Ліліяна Іванівна 

 Романюк Денис Георгійович 

2.2. Нагородити Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у 

вивченні фізичної культури»: 

1. Буженіцу Валерію Дмитрівну   

2. Рушті Ністора Івановича    



 

СЛУХАЛИ 3: 

 

По даному питанню виступила класний керівник 11-В класу Дирда Н.В. Всі 

5 учнів склали державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови, 

історії України, англійської мови, біології або географії. Тому пропонує видати 

їм атестати про повну загальну середню освіту.  

Випускниця Дирда Світлана, яка була  кандидатом на нагородження 

золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні» склала ДПА у формі 

ЗНО з української мови, історії України та англійської мови відповідно на 8, 10 

та 5, тому їй видається  атестат звичайного зразка про повну загальну середню 

освіту. 

Випускниця Григорійчук Тетяна, яка була  кандидатом на нагородження 

золотою медаллю «За особливі досягнення у навчанні» склала ДПА у формі 

ЗНО з української мови, історії України  та географії відповідно на 9, 6 та 7, 

тому їй видається  атестат звичайного зразка про повну загальну середню 

освіту. 

 Вона також запропонувала нагородити Похвальними Грамотами «За 

особливі досягнення у вивченні» художньої культури наступних учнів: 

1. Дирду Світлану Костянтинівну  

2. Григорійчук Тетяну Сергіївну    

 

ВИРІШИЛИ 3: 

 

3.1. Видати Атестат про повну загальну середню освіту наступним 

випускникам: 

 Григорійчук Тетяна Сергіївна 

 Дирда Світлана Костянтинівна 

 Мігалчан Даніела Миколаївна 

 Зайшлюк Ганна Георгіївна 

 Нікорюк Ілона Іванівна 



 

3.2. Нагородити Похвальними Грамотами «За особливі досягнення у вивченні 

художньої культури»: 

4. 1. Дирду Світлану Костянтинівну  

5. 2. Григорійчук Тетяну Сергіївну    

 

СЛУХАЛИ 4: 

 

По даному питанню виступила Мігалуш В.А., заступник директора з 

навчально-виховної роботи. Екстернатною формою навчання за курс повної 

загальної середньої освіти були охоплені 3 громадянки України Лучак 

Анастасія, ГригоркуДанієла, Головко Марія. Всі були допущені до державної 

підсумкової атестації, але Лучак Анастасія на державну підсумкову атестацію у 

формі ЗНО не з’явилася. Головко Марія та ГригоркуДанієла склали державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови, історії України, біології 

або географії. Тому пропонує видати їм атестати про повну загальну середню 

освіту.  

 

ВИРІШИЛИ 4: 

 

4.1. Видати Атестат про повну загальну середню освіту наступним 

громадянкам України: 

 Головко Марія Іванівна 

 Григорку Даніела Василівна 

4.2. Видати довідку про навчання наступнійгромадянки України: 

 Лучак Анастасія Георгіївна 

 

СЛУХАЛИ 5: 

 

 По даному питанню виступила директор школи Бота А.В. У своєму 

виступі вона зупинилась на наступних проблемах: 



1. 1-4 класи навчаються за новим Державним стандартом початкової освіти 

та оновленими навчальними програмами. 

2. 5-9 класи навчаються за новим Державним стандартом середньої школи 

та оновленими навчальними програмами. 

3. 10-11-ті класи навчаються за оновленими навчальними програмами. 

4. 10-11-ті класи з українською мовою навчання з вивченням румунської 

мови долучаються до пілотування нових типових навчальних планів для 

старшої школи шляхом впровадження проекту «Румунська мова для 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» 

5. У 1-2 та 4-му класах з українською мовою навчання викладається курс 

духовно-морального спрямування «Основи християнської етики». 

6. У 5-6 класах викладається курс духовно-морального спрямування 

«Основи християнської етики». 

7. У 10-х класах викладається факультативний курс духовно-морального 

спрямування «Основи християнської етики». 

8. У зв’язку з достатньою матеріально-технічною базою та забезпеченням 

педагогічними кадрами у 5-11-х класах з румунською мовою навчання 

буде викладатися 2 іноземні мови: англійська та французька, а у 5-11-х 

класах з українською мовою навчання буде викладатися мова 

національних меншин: румунська. 

9. У зв’язку з достатньою матеріально-технічною базою та забезпеченням 

педагогічними кадрами, за заявами батьків,  у 6-8-х класах з українською 

мовою навчання продовжується викладання мови національних меншин: 

російська 

10. У 8-х класах за бажанням батьків впроваджується: 

- 8-А клас з румунською мовою навчання –посилене вивчення 

української мови; 

- 8-Б клас з українською мовою навчання – поглиблене вивчення 

англійської мови  

11. У 9-А класі з румунською мовою навчання продовжується посилене 

вивчення української мови. 



12. У 9-Б класіз українською мовою навчанняпродовжується поглиблене 

вивчення української мови. 

13. У 10-А класі з румунською мовою навчання за бажанням батьків 

впроваджується поглиблене вивчення української мови, а у 11-А класі з 

румунською мовою  навчання продовжується  поглиблено вивчатися 

українська мова. 

14. У 10-Б класі з українською мовою навчання за бажанням батьків 

впроваджується профіль української філології, а у 11-Б класі з 

українською мовою навчання продовжується  профіль української 

філології. 

15. Навчальну практику та навчальні екскурсії  провести під час навчального 

року. 

 

ВИРІШИЛИ 5: 

 

5.1. Погодити проект робочого навчального плану на 2016/2017 навчальний рік. 

 

СЛУХАЛИ 6: 

 

Про проект педагогічного навантаження вчителів на 2017/2018 н.р. виступила 

директор школи Бота А.В. Вона повідомила про попереднє навантаження 

педагогічних працівників (виступ додається). 

 

ВИРІШИЛИ 6: 

 

1.1. Інформацію, надану директором школи  Бота А.В., взяти до відома. 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                              Бота А. В. 

Секретар педагогічної ради                                     Козмачук Н. М. 


