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Звітування директора 

 Чорноморського навчально-виховного комплексу 
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 – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  
 

 Козлової Наталі Ігорівни    

 04 червня 2021 року 
 

Голова зборів – Лещенко Г.А. 
 

Секретар – Ярмульська Г.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт директора Чорноморського НВК за 2020-2021 н.р. перед 

трудовим колективом та громадськістю. 

Доповідає директор НВК Наталя Козлова . 

 

2. Обрання лічильної комісії зборів. 

Голова зборів Галина Лещенко 
 

3. Про таємне голосування щодо оцінки роботи директора за 2020-2021 н.р. 

Голова лічильної комісії 

1.СЛУХАЛИ:  Звіт директора Чорноморського НВК Козлової Наталі 

Ігорівни  за 2020-2021 н.р. перед трудовим колективом та громадськістю. 
 

ВСТАНОВИЛИ:  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 Чорноморського НВК, 

відповідно Освітньої програми, перспективного та річного плану роботи, 

забезпечення оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення 

освітнього  процесу та його результативність. 

Наталя Ігорівна наголосила, що колектив школи - це команда, яка  

злагоджено працює для досягнення успіху та реалізації індивідуальної 

освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами, а керівник 

педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль 

учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї 

команди.   

     Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною 

метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і 

навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям. 



Звіт директора додається. 

УХВАЛИЛИ:  Заслухавши та обговоривши звіт директора Чорноморського 

НВК Козлової Наталі Ігорівни  за 2020-2021 н.р.  по створенню умов для 

забезпечення рівного доступу для здобуття якісної спеціальної освіти 

 

Роботу директора Чорноморського НВК Козлової Наталі Ігорівни  за 

2020-2021 н.р. визнати – ЗАДОВІЛЬНОЮ. 
  

Голова зборів                 _________/ Лещенко Г.А. 
 

Секретар                        __________/ Ярмульська Г.В. 

 

 

 

 


