
Протокол № 1 

звітно-виборчих зборів трудового колективу ДПТНЗ «Томаківський 

професійний аграрний ліцей» 

від 16.05.2016р. 

Всього працюючих – 50 чол. 

Присутні – 46 чол. 

Відсутні – 4 чол. 

 

Голова зборів – Поляков В.П. – вихователь 

Секретар – Щербакова Л.П. – викладач 

Доповідачі – директор Філь В.А.  

 

Порядок денний: 

1. Звіт директора Філь В.А. про роботу в 2015 календарному році. 

2. Створення лічильної комісії та голосування з метою оцінки діяльності 

директора навчального закладу трудовим колективом. 

 

Слухали: Філь В.А - директора навчального закладу, з детальним аналізом 

роботи навчального закладу за 2015 рік. 

В.А.Філь розпочав свою доповідь з аналізу роботи за 2015 календарний 

рік, проаналізувавши основні напрямки роботи трудового колективу, а саме:  

1. Аналіз учнівського контингенту та інженерно-педагогічних працівників. 

- виконання держзамовлення; 

- склад контингенту за соціальним статусом; 

- втрати контингенту; 

- працевлаштування. 

2. Навчально-виробничий процес. 

- інформаційно-методичне забезпечення; 



- участь в обласних заходах; 

- співпраця з районним центром зайнятості. 

3. Навчально-виховний процес. 

- робота з дітьми пільгової категорії; 

- оздоровлення дітей пільгової категорії; 

- робота учнівського самоврядування; 

- участь у фестивалі художньої самодіяльності; 

- участь у обласній спартакіаді, районних іграх, спортивних змаганнях; 

- організація лекцій, зустрічей з представниками правоохоронних 

органів та закладів охорони здоров’я. 

4. Економічна діяльність: 

- витрати загального фонду на утримання навчального закладу; 

- обсяги та надходження спеціального фонду; 

- комунальні витрати; 

- собівартість підготовки 1 учня; 

- пропозиції щодо ефективності використання бюджетних коштів на 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів на 2016, 2017 та 2018 роки; 

- виконання умов колективного договору. 

 

Виступили: 

Довженко О.О. – головний бухгалтер, про використання бюджетних коштів 

навчального закладу, про відсутність заборгованості. Дала позитивну оцінку 

роботі Філь В.А. за звітній період. Роботу директора навчального закладу 

вважає доброю. 

Поляков В.П. – вихователь гуртожитку, звернув увагу присутніх на авторитет 

директора серед колективу, на його роботу як господаря. Оцінив роботу 

директора на задовільно. 

Оксенюк О.В. – заступник директора з НВР, звернув увагу колективу на 

досягненнях навчального закладу потягом 2015 року про які говорив 

директор, відмітив заплановані пропозиції щодо ефективності фінансування 

ліцею. Дав схвальну оцінку роботі керівника Філь В.А. Роботу директора 

вважає доброю. 



Онопрієнко В.В. – викладач спецдисциплін, про взаєморозуміння колективу 

ліцею та керівника навчального закладу, про об’єднання зусиль всього 

колективу щодо збільшення контингенту. Дав схвальну оцінку діяльності 

навчального закладу та керівника Філь В.А. 

Патрашок А.Д.  – технік з експлуатації приміщень, визнав роботу директора 

задовільною, зазначивши що керівник працює на перспективу, планує 

ліцензування нових професій, дбає належним чином про заклад, про його 

майбутнє, а саме встановлення котлів на альтернативному паливі, про 

придбання сучасного обладнання по переробці сільськогосподарської 

продукції.  

Ухвалили: 

1. Прийняти до відома звіт директора Філь В.А. та продовжувати 

працювати над вирішенням завдань, поставлених у доповіді та 

виступах. 

 

2. Обрати рахункову комісію для проведення голосування з оцінки 

роботи директора ліцею за звітній період. 

 

Рахункова комісія обрана у складі: 

Голова комісії: Краснокутська В.Г. – викладач спецдисциплін 

Члени комісії: Гардер А.Ф. – майстер виробничого навчання, Дмитриченко 

В.І. – майстер виробничого навчання. 

Бюлетенів для таємного голосування було надано у кількості – 45 

Підсумки таємного голосування: 

Позитивно оцінили роботу директора – 45 (одноголосно) 

 

Ухвалили: 

Роботу директора Томаківського професійного аграрного ліцею Філь В.А. за 

період 2015 календарного року вважати задовільною.  

 

Голова зборів                                                                      В.П.Поляков 

Секретар зборів                                                                   Л.П.Щербакова 

  


