
ПРОТОКОЛ 

Звітування директорки 

Чорноморської спеціальної школи 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 

Наталії КОЗЛОВОЇ 

перед колективом та громадськістю від 31 травня 2022 року 

ПРИСУТНІ: 

представники педагогічного колективу – 61 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Звіт директорки Чорноморської спеціальної школи Наталії КОЗЛОВОЇ за 2021-2022 н.р. 

про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення 

рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником 

заходи щодо зміцнення та модернізації матеріальної інфраструктури школи, залучення 

додаткових джерел фінансування та їх використання, ужиті заходи щодо забезпечення 

закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської 

громадськості, співпрацю з громадськими організаціями. 

2. Виступи членів педагогічного колективу про діяльність директорки школи Наталії 

КОЗЛОВОЇ про підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у 

навчальному закладі. 

3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом відкритого голосування членами 

педагогічного колективу за результатами звіту керівника. 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника директора школи з навчально-виховної роботи 

Валентину АРТЕМЕНКО про Положення, в якому затверджено порядок звітування 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів перед колективом та громадськістю. 

Валентина Володимирівна довела до відома присутніх мету та завдання звітування, а 

також розповіла про порядок проведення звіту. Вона запропонувала обрати головою 

зборів вихователя дошкільного підрозділу Наталю БАСТРАКОВУ та  секретарем – 

вчителя-логопеда –Галину ЄГОРОВУ. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Обрати Головою загальних зборів Наталю БАСТРАКОВУ 

2. Обрати секретарем загальних зборів Галину ЄГОРОВУ 

Результати голосування: одностайно. 

СЛУХАЛИ: 

1.Наталю БАСТРАКОВУ, яка запропонувала надати слово директорці школи Наталії 

КОЗЛОВІЙ для звітування перед колективом. 

2.Звіт директорки Чорноморської спеціальної школи за 2021-2022 н.р. перед трудовим 

колективом та громадськістю. Звіт директорки додається. 



      Директорка  школи Наталя КОЗЛОВА в своєму звіті охопила основні напрямки її 

діяльності як директорки школи. Вона проінформувала про:  

а) персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного 

процесу;  

б) охоплення навчанням дітей дошкільного підрозділу спеціальної школи;  

в) виконання функціональних обов 'язків щодо забезпечення обов 'язковості загальної 

середньої освіти; 

 г) створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження 

педагогічних технологій у навчальний процес; 

 д) організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи; 

 е) про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази 

навчального закладу; 

 ж) ужиті заходи щодо забезпечення школи педкадрами та доцільність їх розстановки;  

з) соціальний захист, збереження та зміцнення здоров 'я учнів та працівників 

педагогічного колективу, особливо під час впровадження воєнного стану в Україні;  

и) надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з 

малозабезпечених сімей; працівників закладу, які опинилися в скрутному становищі  

 й) дотримання правопорядку неповнолітніми;  

к) залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльності 

навчального закладу. 

       Директорка розповіла про послідовну і цілеспрямовану роботу колективу по 

виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами 

освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про спеціальну школу», «Про дошкільну освіту» в 

рамках Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, 

власною Концепцією та Стратегією розвитку Чорноморської спеціальної школи, 

відповідно Освітньої програми. Перспективного та річного плану роботи, забезпечення 

оновлення змісту. Форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та його 

результативність.  

3. Валентину Іванівну БУРЛАЧЕНКО, заступник директора з НВР, яка відзначила, що 

директор школи користується повагою серед працівників школи, учнів, батьків. Колектив 

школи під її керівництвом працює стабільно, злагоджено, виконуючи основні завдання 

школи. Вона створює всі умови для підвищення якості освітніх послуг, які надає школа 

сьогодні. Запропонувала визнати роботу Наталії КОЗЛОВОЇ задовільною. 

4.Наталю Іванівну КОСТРИКІНУ, класного керівника 10 класу, яка відзначила, що 

директорка тісно співпрацює з батьківським комітетом. На засіданнях батьківського 



комітету директорка школи постійно звітує про розвиток шкільної освіти, про проблеми 

навчання і виховання школярів. Зроблена велика робота з благоустрою школи, щороку 

проводяться поточні ремонти, зміцнюється матеріальна базу кабінетів. Це стало 

можливим завдяки вмілому керівництву директорки школи, її наполегливості, 

цілеспрямованості. Протягом навчального року спільно з батьками, педагогами і учнями 

проведені родинні свята, спільні проекти, зустрічі, звіти. У школі створені всі умови для 

навчання,  розвитку та відпочинку дітей з особливими освітніми потребами. 

Запропонувала визнати роботу директора задовільною 

Далі, в ході засідання, всім присутнім було запропоновано взяти участь у відкритому 

голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника 

школи, після чого члени рахункової комісії підрахували кількість голосів, а голова 

засідання Наталя БАСТРАКОВА підвела підсумок звітування та повідомила присутніх 

про результати голосування. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Роботу директорки Чорноморської спеціальної школи Наталії КОЗЛОВОЇ за 2021-2022 

н.р. визнати-ЗАДОВІЛЬНОЮ (за результатами відкритого голосування одноголосно). 

2.Довести рішення до відома відділу освіти, культури, молоді та спорту.  

 

Голова зборів     _____________________ /Наталя БАСТРАКОВА/ 

Секретар          ________________________/Галина ЄГОРОВА/  

 


