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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
I. Звіт директора Краматорського НВК Бабкіна В.А. перед трудовим колективом
НВК, батьками, громадськістю селища.
II. Виступи з обговорення звіту директора НВК та оцінки роботи.
III. Вибори лічильної комісії.
IV. Проведення таємного голосування з питання оцінки роботи директора НВК.

I.

СЛУХАЛИ

Звіт Бабкіна В.А., директора Краматорського навчально-виховного комплексу
(загальноосвітня школа I-III ступенів №32 – ДНЗ) Краматорської міської ради
Донецької області, про роботу школи і його особисту діяльність у 2017-2018
навчальному році.
22 червня – день скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 28 мільйонів
радянських людей полягло в цій війні. 1100 шабельківців пішло захищати рідну
землю, 287 із них загинуло, багато померло від ран та згодом через похилий вік. На
сьогоднішній день живими є тільки троє шабельківців-учасників війни, один з яких
мешкає в нашому селищі. Вшануємо пам’ять загиблих і померлих учасників війни
хвилиною мовчання.
Наш НВК складається із загальноосвітньої школи і дитячого садка. Школа є
україномовною і налічує 20 класів, з яких 11 – україномовні. У школі навчається 452
учні, 52 виховується в дитячому садку. Маємо досягнення учнів школи та
педагогічного колективу в минулому навчальному році. Наша гордість – випускник 9
класу, срібний призер Всеукраїнського етапу олімпіади з української мови та
літератури Смирнов Іван (учитель Миронова Г.І.), 8 учнів-відмінників, призери
міських олімпіад, учасники обласних та всеукраїнських заходів, переможці міських,
обласних та всеукраїнських конкурсів. Зокрема, високі досягнення продемонстровано
в Міжнародному конкурсі ім. П.Яцика і Шевченківському конкурсі: Смирнов І.
(Миронова Г.І.), Степаненко А. (Вераксіч Н.М.), Котелевець А., Степаненко Ю.
(Мурашко Ю.О.). Випускник 9 класу Смирнов Іван отримав свідоцтво про закінчення
основної школи з відзнакою і є претендентом на поїздку до Хорватії.
Школа плідно працює у краєзнавчому та екологічному напрямках (Тесленко Н.В.,
Дрига Н.І., Касьянова А.С.). Діти протягом року беруть участь у природоохоронній

акції «Пролісок», обласних етапах конкурсів «Земля – наш спільний дім»,
«Природничий калейдоскоп», обласних зльотах (Ямпіль, Святогірськ), наукові роботи
учнів займають призові місця. Школа бере участь в освітньому проекті «Зелений
пакет». Найактивніші в екологічному напрямку роботи учні мали можливість
безкоштовно подорожувати Україною. Діти посіли призові місця в міських конкурсах
з образотворчого мистецтва (Автонишена А., Сукова П., вчитель Курносенко Л.Д.).
Команда учнів школи є учасником військово-патріотичної гри «Джура» (Миронов
Ю.О., Золотухін Г.М.). Стрімко йде робота в галузі робототехніки (Кузнецова Г.І.,
Сисоєв Д.В., Семенова Ю.І.). Команда учнів школи з робототехніки брала участь у
Всеукраїнському фестивалі Robotica-2017 у Києві, виступала на фестивалях у Харкові
та Краматорську. Активно проводяться екскурсії в шкільному музеї «Пам’ять»
(Воскобойникова Л.І.) та музеї авіаполку «Нормандія-Неман» (Миронов Ю.О.,
Шепелєва Т.Я.) для жителів селища, учнів школи та міста, вчителів міста, членів
міського клубу «Краєзнавець». Навесні відкрито футбольне поле зі штучним
покриттям. Наші молодші школярі протягом року брали участь у першому чемпіонаті
з футболу в рамках проекту «Ліга шкільного футболу» (Миронов Є.Ю.).
Маємо допомогу від держави, місцевих органів, депутата міської ради Тесленко
Н.В. в питанні покращення матеріальної бази школи. Школа отримала шпалери, і
низка кабінетів уже їх використала під час ремонту. У поточному році запланована
термомодернізація будівлі школи, ремонт актової зали. Звичайно, в справі підготовки
школи до нового навчального року не обійтися без добровільної фінансової допомоги
батьків та сумлінної праці співробітників школи. Але тільки батьківські комітети і
піклувальна рада школи мають право вирішувати питання добровільних внесків
батьків. У червні поточного року завдяки добровільній фінансовій допомозі батьків
вчителі своїми силами (Золотухін Г.М. зі своєю командою) замінили вхідні двері в
трьох навчальних кабінетах. Таким чином, школа продовжує змінюватися на краще.
Головне наше спільне завдання в наступному навчальному році – перехід до нової
української школи. З 1 вересня в ній почнуть навчатися два перших класи з
українською мовою навчання. Повинні змінитися не тільки зміст програм і
підручників. цілі та завдання навчання, але й сприйняття дитини педагогом. Дитина
повинна бути в центрі уваги педагогів і навчального процесу. Також маємо надію на
відкриття класів з інклюзивною освітою, тому що в школі навчаються діти з
особливими освітніми потребами. Звичайно, існує багато проблем, над вирішенням
яких педагогічний колектив буде працювати в наступному 2018-2019 навчальному
році. Дякую за співпрацю у вихованні учнів школи батькам, піклувальній раді,
селищній раді, бібліотеці, співробітникам органів внутрішніх справ, громадськості та
бажаю всім гарного літнього відпочинку, всіляких гараздів і, насамперед, миру та
спокою на нашій землі.
II.

ВИСТУПИЛИ:

Курносенко Л.Д. – голова Ради школи.
Наша школа змінюється із року в рік на краще на наших очах. Крокуємо в ногу з
часом, але не забуваємо і про минуле. І в цьому заслуга директора школи, який є не тільки
вчителем історії, але й відомим краєзнавцем, автором краєзнавчих книг. Нещодавно він
склав генеалогічне дерево засновників нашого селища поміщиків Шабельських. Також
дослідив своє коріння до прапрадіда і привчає учнів на уроках історії вивчати кожен своє
коріння. Роботу директора школи вважаю задовільною.
1.

Литвиненко О.Ф. – заступник голови профспілки школи.
Співпраця адміністрації навчального закладу і профспілки – гарантія успіху всього
колективу в будь-якій справі. Директор школи – ініціативний, підтримує роботу
профспілки, не залишає без уваги проблеми вчителів. Його робота, як і всієї адміністрації
навчального закладу, протягом минулого навчального року була чітко організована.
Постійно відчувається взаємоповага та порозуміння в колективі. Члени колективу на чолі
з адміністрацією – одна дружна сім’я. У минулому році велася поточна позакласна робота.
Діти брали участь у великій кількості різноманітних конкурсів, де посідали призові місця.
Протягом року в школі відбувалися міські заходи, яки проводилися на гідному рівні.
Роботу директора школи вважаю задовільною.
2.

Садова С.І. – завідуюча Шабельківської селищної бібліотеки.
Директор школи є грамотним фахівцем своєї справи, творчою, талановитою
людиною з різнобічними інтересами, краєзнавцем, що, безперечно, позитивно впливає на
професійні справи. Школа постійно допомагає селищній бібліотеці в реалізації
різноманітних проектів. Діти із задоволенням відвідують бібліотеку в позаурочний час та
під час проведення бібліотечних уроків. Роботу директора школи оцінюю як задовільну.
3.

Бабакова С.Л. – голова Шабельківської селищної ради.
Дуже тішить, що наші батьки небайдужі до своїх дітей і до школи. Вважаю, щоб
що-небудь розробити і довести до завершення, домогтися і реалізувати, – це потребує
величезних зусиль. Закликаю громадськість більш активно підтримувати селищні
проекти. Дуже радію, що наша школа стала головним центром у селищі. Роботу директора
школи вважаю задовільною.
4.

III. Обрали лічильну комісію у складі:
Садова С.І. – голова лічильної комісії
Осадча Ю.О. – член лічильної комісії
Кузнецова Г.І. – член лічильної комісії
Провели таємне голосування з питання оцінки роботи директора школи.

IV.

У скриньці з бюлетенями для таємного голосування було виявлено 65 бюлетенів.
Серед них:
Зіпсовано – не виявлено
Визнати роботу директора школи задовільною – 62
Визнати роботу директора школи незадовільною – 3
УХВАЛИЛИ:

Роботу директора Краматорського навчально-виховного комплексу
(загальноосвітня школа I-III ступенів №32 – ДНЗ) Краматорської міської
ради Донецької області Бабкіна Віталія Андрійовича визнати
задовільною.
Голова зборів-конференції

Мурашко Ю.О.

Секретар

Шепелєва Т.Я.

