
Протокол №4 

загальношкільної конференції 

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ степенів №52 

з поглибленим вивченням української мови 

Херсонської міської ради 

 від 30.05.2017р. 

Присутні: - 140 осіб 

1. працівники школи - 46 осіб 

2. батьки - 66 осіб 

3. учні –  26 осіб 

4. представники громадськості –  Педченко Роман Анатолійович - голова 

Дніпровської районної ради, Калініченко Леонід Іванович - спеціаліст 

Управління Південного офісу Державної Аудиторської служби у 

Херсонській області. 

 

 Вибори голови та секретаря конференції 

Пропозиція: 

     головою конференції обрати  Голубєву І.М. 

секретарем – Мясоєдову Н.М. 

      Результат голосування: одностайно 

     Порядок денний: 

1. Звіт директора школи «Про роботу директора школи у 2016/2017   

навчальному році»  

2. Звіт адміністрації школи:   

3. Звіт голови благодійного фонду “Щасливе дитинство”- Підпалої Т.А. 

4. Перевибори голови батьківського комітету школи Голубєвої І.М. 

 

Голова благодійного фонду “Щасливе дитинство”- Підпала Т.А. ознайомила 

з результатами роботи батьківської  ради по покращенню матеріально-технічної 

бази школи. 

Голубєва І.М., голова батьківського комітету школи, запропонувала 

проголосувати та визначити оцінку роботи  адміністрації  та директора 

школи Бєляєвої В.І. 

Результати голосування: 

 На високому рівні  – 135 осіб 

 На достатньому рівні  – 4 осіб 

 На середньому рівні – 1 осіб 

 На низькому рівні -  0 



 

Рішення загальношкільної конференції 

1. Адміністрації школи, педагогічному колективу, батьківській громаді    

продовжити виконання наступних  завдань: 

1.1. підвищення ефективності навчально-виховного процесу, забезпечення 

глибоких знань і практичних умінь кожного школяра; 

1.2. об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку школи та вдосконалення навчально-виховного 

процесу; 

1.3. створення умов для реалізації державних освітніх, сучасних підходів до 

організації навчання і виховання учнів;  

1.4. здійснення науково-методичного супровіду впровадження інноваційних 

моделей організації навчально-виховного процесу, спрямованих на 

підвищення якості освіти; 

1.4. формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

школою; 

1.5. зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи; 

1.5. підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією навчально-виховного процесу; 

1.6. формування навичок здорового способу життя; 

1.7. підтримання громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; 

1.8. ініціювати дії, що сприяють неухильному виконанню положень чинного 

законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти. 

2. Обрати головою батьківського комітету школи Тавожнянську Ольгу 

Анатоліївну 

Результат голосування: одностайно. 

 

 

Директор школи   В.І.Бєляєва 


