
П Р О Т О К О Л 

звітування директора Боянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Боянської сільської ради Бота Анжели Василівни 

перед трудовим колективом та громадськістю 

від 24.06.2021  року 

ПРИСУТНІ: 75 чол. 

     представники трудового колективу школи – 50 чол.; 

     батьківської громадськості   - 25 чол.(голови батьківських комітетів класів 

та представники Ради школи) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звітування керівника школи про самоаналіз діяльності закладу освіти 

перед трудовим колективом та громадськістю та завдання на 2021/2022 

навчальний рік. 

Бота А.В. 

 2. Виступи членів трудового колективу, батьківської громадськості про 

діяльність керівника школи  Бота А.В. щодо підвищення рівня організації 

освітнього процесу у закладі освіти. 

 3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом відкритого голосування 

членами трудового колективу, батьківського комітету, ради навчального 

закладу за результатами звіту керівника. 

Вибори голови та секретаря. 

   Пропозиція: головою зборів обрати заступника голови ради школи        

Гаука С.Г., секретаря зборів Дирда Н.В. 

     СЛУХАЛИ: голову зборів Гаука С.Г., яка зазначила, що згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки «Про затвердження примірного положення про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178 на виконання Національної доктрини 

розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, керівник  

закладу освіти має щороку звітувати про свою діяльність перед членами 

педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з педагогічного 

колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою 

подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської 



системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю 

за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження 

колегіальної етики управлінської діяльності у  закладі освіти, що базується на 

принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації. 

      За пропозицією  Гаука С.Г., зборами було одноголосно прийняте рішення 

щодо проведення оцінки діяльності директора школи відкритим 

голосуванням. 

1.   СЛУХАЛИ: звіт директора школи  Бота А.В., в якому вона провела 

самоаналіз діяльності Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Боянської сільської ради 

в 2020-2021 навчальному році. Вона проінформувала про: 

1) освітне середовище закладу освіти; 

2) систему оцінювання здобувачів освіти; 

3) педагогічну діяльність педагогічних працівників закладу освіти; 

4) управлінські процеси закладу освіти; 

5) завдання на 2021/2022 навчальний рік. 

 Звіт додається 

2.   СЛУХАЛИ: 

Про діяльність Бота А.В.  як керівника Боянської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів  зазначили, представники батьківської громадськості  Неліч К.Г., 

Герасимчук К.І., Мігалча Ф.В., Гушувата В.М. 

3.   СЛУХАЛИ: 

Голову звітних зборів Гаука С.Г., яка запропонувала прийняти участь у 

відкритому голосуванні, в ході якого оцінити діяльность керівника закладу 

освіти Бота А.В. упродовж 2020-2021 навчального року.  Гаука С.Г,. підвіла 

підсумок звітування та повідомила присутніх про результати голосування. 

 

Результати відкритого голосування: 

         «відмінно» -  75 голосів 

         «незадовільно» - 0 голосів  

  



 


