
Протокол №4
загальношкільних батьківських зборів 

Байрацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
від 08.06.2018

Присутні: 42 батьків, сільський голова.

Повістка дня:
1 .Звіт директора школи.

Слухали: Директор школи Чуб Л.В. відмітила , що за звітний період в 
школі проведена значна навчально-виховна та господарська робота . В 
школі навчалось 53 учні, які виявили такий рівень знань: високий - 4 
учні, середній -15 учнів, достатній -25 учнів, низький -2 учні. Протягом 
року учні школи брали участь у районних конкурсах, предметних 
олімпіадах, де показали хороші результати. Так ,учень 9 класу , Нелюба 
А. на районній олімпіаді з трудового навчання зайняв перше місце , а 
учениця 8 класу Токар Анастасія на олімпіаді з біології зайняла друге 
місце.

У конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика учениця 9 
класу Поліщук Ольга зайняла третє місце, у районному конкурсі 
«Веселка» зайняли призові місця Бондур Олександр , учень 7 класу та 
Поліщук Ольга , учениця 9 класу. У районному огляді театральних 
колективів наші учні зайняли III місце,а Бондур Олександр (учень 7 класу) 
був відмічений як кращий виконавець чоловічої ролі і Миценко Валентина 
(учениця 5 класу)- як краща виконавиця ролі другого плану. Лелюк 
Анастасія, учениця 9 класу, виборола III місце у конкурсі читців імені 
Т.Г.Шевченка.

Протягом навчального року на базі школи були проведені районні 
семінари: зарубіжної літератури та вчителів початкових класів.

Протягом року в школі було встановлено троє пластикових дверей і 
20 вікон. Відремонтована теплогенераторна, замінена відмостка навколо 
приміщення школи. Кошти в сумі 300 тис. грн. виділено з сільського 
бюджету. Вагому допомогу у ремонті школи та в оздоровленні надає 
агрофірма ПАФ «Подоляка».

Всі учні охоплені гарячим харчуванням за рахунок батьківських 
коштів.

Протягом року в школі працювали спортивні секції та гуртки: 
співочий, драматичний, танцювальний, краєзнавчий. Для учнів, що 
проживають в с. Одарюківка, був організований підвіз до школи.

Виступили:
1. Голова ради школи Базилюк Л.Г. , яка відмітила , що директор школи 
значну увагу приділяла навчально - виховному процесу. Роботу Чуб 
Л.В. вважати задовільною.



2. Ганненко О.О., голова піклувальної ради, зауважив, що в школі 
змістовно проходить оздоровлення дітей, організована достатня 
кількість екскурсій. Роботу директора школи вважати задовільною.

Постановили:
1. Роботу директора школи вважати задовільною.
2. До 15.08.2018 року повністю підготувати матеріальну базу для 1 класу.

Г олова 
Секретар

Явір А.Ю. 
Скляр М.І.


