Протокол № 2
загальних зборів загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Галичани
від 14.06.2017 р.
ПРИСУТНІ: 
36 осіб: педагогів – 12, працівників школи – 6, членів батьківського комітету – 6, членів ради школи – 7, від громадськості – 5.
Порядок денний:
1.	Звіт  директора школи Фещук Т.М. про роботу за 2016-2017 навчальний рік.
2.	Про оновлення складу ради школи і затвердження плану роботи на 2017-2018 навчальний рік.
3.	Про призначення кількісного  складу батьківського комітету та термін його повноважень на 2017-2018н.р.
СЛУХАЛИ:
Фещук Т.М., директора школи, яка проаналізувала роботу школи у 2016-2017 навчальному році (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ: 
Іванець О.О., вчитель хімії, яка сказала, що діяльністьТетяни Михайліввни, як директора школи, повністю відповідає образу лідера у колективі. Вважає, що успіх її управлінської діяльності зумовлений:
вмінням показувати приклад особистої поведінки і роботи;
умінням балансувати між особистою точкою зору та думкою колективу;
організацією відносин за принципом "поважаю-розраховую".
Запропонувала роботу директора школи оцінити «задовільно».
Богонос А.Р., вихователь ГПД, яка сказала, що працює на даній посаді перший рік. За цей час  можу сказати, що побачила  здібного адміністратора та організатора, відчула підтримку у питаннях навчально-виховного процесу. Високий рівень її управлінської культури характеризується створеним у колективі сприятливим соціально-психологічним кліматом.  Запропонувала оцінити діяльність директора школи «задовільно» таємним голосуванням.
Дуда Л.Л., технічний працівник закладу, яка зауважила,що Тетяна Михайлівна завжди дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів і всіх працівників школи. Вона користується авторитетом серед учнів, батьків, вчителів, жителів села, колег району.
Харчук Н.В., сільський голова, відзначила, що Тетяна Михайлівна тісно співпрацює з громадськістю. Вміє знаходити компроміс у дискусійних питаннях. Роботу директора школи оцінила «задовільно».
Антонюк Г.В., директор НД «Просвіта», відмітила роботу Фещук Т.М. з  хорошої сторони.
Лотоцька Л.Л., вчитель анг.мови сказала, що працює перший рік і почуває себе у школі комфортно. Роботу директора школи вважає задовільною.
      Ничипорук Т.І., головний спеціаліст відділу освіти і науки Горохівської райдержадміністрації, яка відзначила з хорошої сторони управлінську діяльність директора, її наполегливість і цілеспрямованість. Наголосила, що працювати на посаді директора непросто і тільки разом усім колективом можна досягти успішного іміджу школи. 
Кожен з виступаючих запропонували оцінити роботу директора "задовільно".
ВИРІШИЛИ:
За рішенням лічильної комісії ( протокол № 1 від 14.06.2017р.) за результатами таємного голосування роботу директора школи Фещук Т.М. вважати «задовільною» -34, «незадовільно»-4.
2.СЛУХАЛИ:
Фещук Т.М., яка подякувала Мельничук І.С. за плідну співпрацю і запропонувала вивести її із складу ради у зв’язку із закінченням навчання у школі її дитини і за власним бажанням Мельничук І.С., Трачук Н.М., Павлюк М.В.-учениць 9 класу. 
ВИСТУПИЛИ:
Дуда Л.Л., заступник голови ради школи, яка запропонувала ввести в склад ради Лаць Т.С., маму учня 6 класу, Якубчука М.В., учня 7 класу, Антонюк Л.Г.- сілького депутата,кухаря школи.
Андрєєва Л.Ф., секретар ради школи, яка ознайомила присутніх з планом роботи на 2017-2018н.р.
ВИРІШИЛИ:
	За результатами відкритого голосування членів зборів, вивести із складу ради школи вище названих  осіб та ввести нових.
	 Проект плану роботи ради школи прийняти за основу.
	СЛУХАЛИ:

Василюк В.В., голову батьківського комітету, яка запропонувала обрати батьківський комітет у складі 9 осіб, по 1 від кожного класу. Термін повноважень- один рік.
ВИРІШИЛИ:
Обрати батьківський комітет у складі 9 осіб від кожного класу.


Голова зборів:                                 Т.М.Пашківська
Секретар:                                         О.Я.Шкалуба

