
ПРОТОКОЛ   

конференції Барського НВК  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 – гімназія»  

Барської міської ради Вінницької області 

  

від 08 червня 2018 року                                                                              

 

Присутні: 68 чол. ( педпрацівники, члени ради, піклувальної ради, 

батьківського комітету ).  

Голова конференції: Гальчук Анатолій Андрійович  

Секретар: Попіловська І.В.  

Порядок денний: 

1. Про вибори лічильної комісії. 

2. Звіт директора Барського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 

– гімназія» Барської міської ради Вінницької області про діяльність 

за 2017-2018 навчальний рік. 

3. Про план роботи ради Барського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст. № 2 – гімназія» Барської міської ради Вінницької області на 2018 – 

2019 навчальний рік. 

 

Слухали:  

1. Балабан Л.К. – учительку. 

Вона запропонувала обрати до складу лічильної комісії 3-ох присутніх на 

конференції: 

- Мазур О.М. 

- Дерешовську М.В., 

- Тарнопольську І.Д.. 

Вирішили: 

1. Обрати до складу лічильної комісії 3-ох присутніх на конференції: 

- Мазур О.М. 

- Дерешовську М.В., 

- Тарнопольську І.Д.. 

2. Головою лічильної комісії обрати Тарнопольську І.Д.  

 

Слухали:  

2.Федика С. М. – директора НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 – 

гімназія»  м. Бара  

У своїй доповіді він проаналізував роботу колективу школи за 2017-2018 

навчальний рік та накреслив нові завдання на майбутній рік ( доповідь 

додається ).  

Директор Федик С.М. також завірив присутніх, що адміністрація школи в 

тісному контакті із батьками та громадськістю сприятимуть зростанню 

авторитету школи, вчителя, престижності предметів, покращення умов роботи, 

матеріального стану в школі, створюватимуть і підтримуватимуть в школі 

вимогливість, творчий мікроклімат, атмосферу чуйності і доброзичливості, 

сприятимуть дальшому втіленню в життя шкільного колективу демократичних 

засад, дбатимуть про перспективний розвиток школи. 



Виступили: 

Стрельчук Н.О. – начальник соціально-гуманітарного відділу Барської 

міської ради.  

Вона охарактеризувала роботу колективу Барського НВК як потужну. 

Подякувала колективу навчального закладу за роботу та досягнуті результати.  

 

Вирішили ( після таємного голосування та підрахунку членами лічильної 

комісії ): 

1. Роботу керівника вважати доброю, яка заслуговує заохочення ( за – 56, за 

задовільну голосували – 10, за незадовільну – 1 чол. ). 

 

Слухали:  

3. Іваненка В.О.  – голову ради Барського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 – гімназія» Барської міської ради 

Вінницької області  

Віктор Олексійович винесла на розгляд конференції проект плану 

роботи ради школи на 2018-2019 навчальний рік. Зупинився на тих питаннях, 

які запропонувала розглянути на раді школи, зокрема організації харчування, 

попередженні негативних явищ в дитячому середовищі, стані родинного 

виховання, забезпеченні прав дітей на здобуття повної загальної середньої 

освіти. Іваненко В.О. запропонував затвердити план роботи ради школи. 

Вирішили: 

1. План роботи ради Барського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 – 

гімназія» Барської міської ради Вінницької області на 2018 – 2019 навчальний 

рік затвердити ( додається ). 

 

Голова конференції                                  Гальчук А.А. 

 

Секретар                                                    Попіловська І.В.  

 


