
Протокол №1 

звітно-виборчих зборів трудового колективу ДПТНЗ «Томаківський 

професійний аграрний ліцей» 

від 07.05.2015р. 

Всього працюючих – 56 чол. 

Присутні – 48 чол. 

Відсутні – 8 чол. 

На зборах присутній: Скляр В.І. – начальник відділу професійно-технічної 

освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

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 за період 2011-2015 роки. 

2. Створення лічильної комісії та голосування з метою оцінки діяльності 

директора навчального закладу трудовим колективом. 

 

Слухали: Філь В.А - директора навчального закладу, зі звітом про 

пророблену роботу за 2011-2015 роки. 

Філь В.А. розпочав свою доповідь про проблему забезпечення галузей 

економіки кваліфікованими кадрами та роль Томаківського професійного 

аграрного ліцею в її розв’язанні програмним методом. Були визначені мета та 

завдання програми щодо створення умов для здобуття професійно-технічної 

освіти належної якості, забезпечення правових, організаційних та фінансових 

засад функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти в 

районі.  



Філь В.А. проаналізував виконання завдань програми навчальним 

закладом за підсумками п’яти років: це і придбання сучасного обладнання, і 

техніки, і створення електронної бібліотеки, електронних навчальних засобів 

навчання, підготовка документації на ліцензування нових професій, і 

проведення капітального ремонту I поверху навчального корпусу, частковий 

ремонт м’якої крівлі спортивної зали, профорієнтація серед населення, 

створення соціальної реклами престижності робітничих професій засобами 

масової інформації через Марганецьке телебачення, а також детально по 

рокам проаналізував результати інноваційної діяльності навчального закладу. 

 Наступним був аналіз стану організації навчальної та виховної роботи 

за період з 2011 по 2015 роки, також додержання вимог державних освітніх 

стандартів, результати державної атестації навчального закладу та аналіз 

фінансово-господарської діяльності навчального закладу протягом п’яти 

років, особлива увага була спрямована на надходження від господарської 

діяльності.                              

 Був проведений аналіз результатів перевірок, проведених Контрольно-

ревізійним відділом Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, контрольно-ревізійним відділом у Томаківському 

районі, фондом соціального страхування, управлінням пенсійного фонду та 

ін.             

 Ще було висвітлено питання щодо додержання вимог забезпечення 

безпечних та нешкідливих умов навчання учнівської молоді, проведений 

підсумок моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими 

працівниками навчального закладу, питання щодо ефективності взаємодії з 

громадськими організаціями та органами учнівського самоврядування, а 

також додержання педагогічної етики і моралі. 

Виступили: 

Поляков В.П. – вихователь гуртожитку, дав схвальну оцінку всієї діяльності 

директора та оцінив його роботу на задовільно. 



Довженко О.О. – головний бухгалтер, про фінансування навчального 

закладу, про відсутність заборгованості, про енергоносії. Дала позитивну 

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

закладу вважає зразковою. 

Оксенюк О.В. – заступник директора з НВР, про досягненнях навчального 

закладу потягом 2011-2015 років. Дав схвальну оцінку роботі навчального 

закладу та керівника Філь В.А. Роботу директора вважає доброю. 

Кравець В.В.  – механік, про навчальне господарство, про техніку. Дав 

схвальну оцінку роботі директора. Роботу керівника вважає зразковою. 

Краснокутська В.В. – викладач спецдисциплін, про взаєморозуміння 

колективу ліцею та керівника навчального закладу. Дала схвальну оцінку 

діяльності навчального закладу та керівника Філь В.А. 

Русанова С.Г. – методист, про рейтинг навчального закладу протягом 

звітнього періоду, досягнення, роботу педагогічного колективу. Дала 

схвальну оцінку діяльності керівника. Роботу директора вважає доброю. 

Скляр В.І. - начальник відділу професійно-технічної освіти та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, про стан 

справ професійно-технічної освіти Дніпропетровщини та відповів на питання 

працівників ліцею. 

 

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: Довженко О.О. – головний бухгалтер, Рябоволенко А.М. – 

викладач загальноосвітніх дисциплін. 

 

Бюлетенів для таємного голосування було надано у кількості – 48 



Підсумки таємного голосування: 

Позитивно оцінили роботу директора – 44 

Негативно оцінили роботу директора – 1 

Утрималися – 3 

 

Ухвалили: 

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

період 2011-2015 роки вважати задовільною та рекомендувати Департаменту 

освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації кандидатуру 

директора ліцею на продовження контракту. 

 

 

Голова зборів                                                                      В.П.Поляков 

Секретар зборів                                                                   Л.П.Щербакова 

  


