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Протокол № 2 

Загальношкільних батьківських зборів 

в Куньєвському НВК у 2018/2019н.р. 

 

від  18  жовтня  2018 р. 

Голова зборів Н.Г.Соляник 

Секретар  Мовчан Ю.О. 

Присутні:  18 батьків; 8 вчителів; 8 працівників НВК; голова сільської ради, сімейний 

лікар, медична сестра 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Про організований початок нового навчального року 

                                                       Виступ Соляник Н.Г. директор 

2. Про організацію та проведення профілактичних медичних оглядів учнів у 2018/2019 

навчальному році. 

                                                       Виступ Коник О.Г. ЗДНВР   

3.Про роботу з профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління, 

алкоголізму, СНІДу 

                                Виступ Суботи С.М., вчителя основ здоров'я 

4. Про соціальний захист учнів НВК 

        Виступ Соляник Н.Г. директор 

5.Про попередження дитячого травматизму у 2018/2019 навчальному році.  

                                                        Виступ Соляник Н.Г. директор 

6.Про проведення робіт з благоустрою НВК 

         Виступ Соляник Н.Г. директор 

7.Булінг, впізнати та попередити. 

                                    Виступ Герасимової К.М., практичний психолог 

1.СЛУХАЛИ: 

Соляник Н.Г., директора НВК, - про виконання плану заходів із організованого початку 

навчального року. Вона сказала, що відповідно до  річного плану роботи НВК в закладі 

виконані заплановані заходи. А саме: 

- Організували роботу щодо підготовки та проведення загальних зборів педагогічного ко-

лективу, ради НВК; 

- Вжили невідкладні заходи для оперативної доставки до НВК підручників, посібників та 

іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки Украї-

ни;  

- Забезпечили заповнення та коригування шкільної бази даних «Атестація педагогічних 

працівників» з урахуванням кадрових змін, що відбулися, результатів підвищення квалі-

фікації та атестації педагогічних працівників протягом 2017/2018 навчального року; 

- Проаналізували організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018року;      

-- Підготували проект наказу щодо підсумків оздоровчої кампанії влітку 2018 року; 

-  Проаналізували рух учнів протягом літа 2018 року та кількісний складна початок 

2018/2019 навчального року  

-- Провели облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей; напівсиріт, дітей, що 

залишились без батьківського піклування, учнів  з девіантною поведінкою, дітей сімей, які 

опинились у складних життєвих умовах; 
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- Проаналізували комплектування педагогічними працівниками з відповідною фаховою 

освітою та підготувати інформацію щодо потреби в педагогічних працівників на 

2018/2019 навчальний рік; 

--Взяли під контроль питання щодо завершення благоустрою території НВК 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навча-

льний рік розпочався 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня. 

  Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у закладі розпочав-

ся 1 вересня 2018 року і закінчується 31 травня 2019 року 

     Орієнтовні терміні канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться: 

осінні – з 22 жовтня по 28 жовтня; 

зимові – з 31 грудня по 13 січня; 

            весняні – з 25 березня по 31 березня; 

           літні –  з 01 червня по 31 серпня.     

    У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична 

робота. 

   В дошкільному підрозділі з 01 червня по 31 серпня 2019 року триває літній оздоровчий 

період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

   Навчальні заняття в шкільному підрозділі організовуються за семестровою системою: 

          І семестр – з 1 вересня по 21 грудня 2018 року, 

          ІІ семестр – з 08 січня по 25 травня 2019 року. 

  У шкільному підрозділі початок занять  о 8.00.  

Тривалість уроків у 1 класі — 35 хв, 2-3 класи — 40 хв, 5-11 класи — 45 хв. Тривалість 

перерв — 10 хв, а після 2 уроку —  30 хв. 

   Відповідно до рішенні педагогічної ради від 17.05.2018 №6 та з метою недопущення 

перевантаження дітей 6 річного віку для учнів 1 класу проводяться додаткові канікули з 

18 лютого по 24 лютого 2019 року. 

   Відповідно до  рішення педагогічної ради від 17.05.2018  №6  навчальні екскурсії та  

навчальну  практику в 2018/2019 навчальному році  організувати протягом навчального 

року. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Завершити підготовку НВК до роботи в осінньо – зимовий період 2018/2019 н.р. 

1.2. Вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження 

2.СЛУХАЛИ: 

Коник О.Г., заступника директора з навчально – виховної роботи, яка повідомила, 

що на виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 

року № 682, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня   2010 року за 

№794/18089, з метою раннього виявлення захворювань, профілактики поширення інфек-

ційних захворювань, організації їхнього своєчасного ізолювання і лікування, проведення 

відповідних оздоровчих заходів та створення належних умов навчання у закладах освіти 

району, забезпечення проведення медичних оглядів учнів та подальшого моніторингу ста-

ну здоров’я дітей у 2018/2019 навчальному році забезпечена організація робот ищодо явки 

учнів для проходження обов’язкових медичних профілактичних оглядів у лікувально-

профілактичному закладі за місцем спостереження дитини, а у разі необхідності – повтор-

ного, із занесенням висновків огляду до листків здоров`я класних журналів. 

2.УХВАЛИЛИ: 

2.1 Забезпечити інформування батьків (осіб, які їх замінюють) учнів про терміни(до 

01.09.2018 року) та форми («Довідка для учня загальноосвітнього навчального закладу 

про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», яка містить інформа-

цію про результати медичного огляду і рекомендацію щодо занять фізичною культурою 

для учнів) проведення профілактичних медичних оглядів учнів (форма 086-1/о та 063/о); 
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 2.2 Визначити наказом відповідальну особу за організацію проведення 

обов’язкових медичних профілактичних оглядів та подальше вивчення стану здоров’я уч-

нів закладів загальної середньої освіти; 

2.3 Забезпечити контроль щодо реєстрації учнів, віднесених до підготовчої та спе-

ціальної груп, відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я Украї-

ни та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, за результатами про-

ведення профілактичного медичного огляду учнів школи; 

3..СЛУХАЛИ: 

Суботу С.М., вчителя НВК, яка наголосила, що за останній рік  в Україні спостерігається 

тенденція до зростання дитячої  злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх 

випереджає її загальне зростання, при цьому вона «омолоджується». Проблема злочинно-

сті, жорстокого поводження між однолітками  залишається однією з головних проблем 

нашого суспільства. 

Розвиток правової культури школярів – процес довготривалий та нелегкий. Для того, щоб 

він був результативним, необхідно дотримуватись певних принципів: 

 Зацікавленість школярів; 

 безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів; 

 різноманітність тематики, форм та методів; 

 систематичність та системність. 

Одним  з найважливіших питань  виховної роботи Куньєвського навчально-виховного 

комплексу  є питання превентивного   виховання та запобігання злочинності серед непов-

нолітніх. Система роботи школи щодо попередження злочинності та правопорушень серед 

учнів школи поєднуються із системою національного та громадянського виховання і пе-

редбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її час-

тин – від директора до бібліотеки та медперсоналу. 

1. Робота педагогічного колективу щодо попередження злочинності та правопору-

шень серед учнів планується щорічно та поєднується з системою всієї виховної роботи у 

НВК. План розроблено за місяцями, кожен з яких передбачає такі напрямки роботи: про-

філактична робота, робота з батьками, правовий всеобуч, соціально-психологічна робота, 

робота з педагогами. В школі  ведеться  облік  і контроль  за  відвідуванням  навчальних 

занять учнями школи. Ці дані аналізуються , вживаються відповідні заходи,. 

2. Ведеться постійний облік та контроль охопленості учнів  заняттями в гуртках та 

спортивних секціях. У класах учні мають постійні і тимчасові громадські доручен-

ня. 

3. В школі  створена  і  діє  психолого-педагогічна  служба  для  учнів  та батьків. 

5. Системною   є   профілактична   робота   з   учнями,   які   стоять     на внутрішкіль-

ному обліку: 

 за кожним з них закріплено громадського вихователя (класного керівника),  який 

 проводить індивідуальну роботу;    

 на кожного учня заведена індивідуальна картка, ведеться робота психолога (анке-

тування, бесіди ); 

 стан роботи з цими учнями заслуховуються на нарадах при директорові, на засі-

даннях МО  класних  керівників. 

6. Класними керівниками та адміністрацією школи проводиться  постійна індивідуа-

льна робота з учнями. 

7. Проводиться планомірна робота з батьками. 

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за 

успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, об-

стежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості 

учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з 



учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в 

гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі. 

      3.УХВАЛИЛИ: 

3. Продовжити роботу з профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, тю-

тюнопаління, алкоголізму, СНІДу. 

4.СЛУХАЛИ: 

Соляник Н.Г., директора навчально-виховного комплексу, яка повідомила присутніх, 

робота з соціального захисту учнів Куньєвського НВК побудована відповідно з Кон-

венцією ООН про права дитини, Сімейним Кодексом України, Законом України від 

01.06.2000 року №1768-III «Про охорону дитинства» (із змінами і доповненнями), За-

коном України від 28.02.1991 року № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист грома-

дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із змінами і доповнен-

нями), Законом України від 21.11.1992 року №2811-ХІІ «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» (із змінами і доповненнями), Законом України від 16.11.2000 року 

№2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам» (із змінами і доповненнями), Законом України від 13.01.2005 року №2342-

ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України від 02.06.2005 ро-

ку №2623-ІV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних 

дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №226 «Про по-

ліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами і доповнення-

ми), Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року №961 «Про деякі за-

ходи щодо підтримки здоров'я сім'ї, безпечного материнства і відповідального бать-

ківства» (із змінами). 

 Основні  завдання якої є: 

 ■ створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного 

розвитку дітей, забезпечення  їх правового та соціального захисту; 

   ■ допомога в розвитку творчих і потенціальних здібностей дітей; 

   ■ соціальний захист дітей пільгового контингенту. 

Адміністрацією НВК щорічно проводиться робота по охопленню навчанням дітей 

та підлітків мікрорайону. Навчальний заклад має необхідний перелік нормативних доку-

ментів та юридичних актів з даного питання. Згідно з Інструкцією з обліку дітей і підліт-

ків шкільного віку, затвердженою Постановою КМУ від 12.04.02 р. № 646, планується 

робота школи по охопленню дітей і підлітків навчанням. Наказами по школі призначають-

ся  відповідальні за ведення обліку дітей мікрорайону та збір щоденної інформації про 

відвідування учнями школи. Складено списки дітей мікрорайону віком від 6 до 18 років та 

дітей, яким на 01 вересня виповнилося 5 років.  

4.УХВАЛИЛИ: 

1. Заступнику директора з виховної роботи Коник О.Г.: 

1.1. Продовжити роботу з соціального захисту дітей у 2018/2019 навчальному році. 

1.2. Провести аналіз роботи класних керівників з дітьми пільгових категорій. 

До 20.12.2018; 20.05.2019 

2. Педагогічним працівникам забезпечити право кожної дитини для всебічного розвитку, 

бути соціально і психологічно захищеною, створювати сприятливі умови для фізичного і 

духовного розвитку. 

3. Ознайомлювати працівників школи з нормативними документами, що регулюють зако-

нодавство у галузі охорони дитинства. 

4. Розглянути питання соціального захисту дітей пільгових категорій на засіданні нарадах 

при директорові. 

5. Класним керівникам: 

5.1. Оновити документи в особових справах дітей пільгового контингенту. 



До 01.11.2018 

5.2. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання всіх дітей пільгових 

категорій. 

До 01.11.2018; 01.03.2019 

5.3. Залучати дітей пільгового контингенту до відвідування гуртків, що функціонують на 

базі школи. 

Протягом 2018/2019 навчального року 

5.4. Залучати дітей пільгових категорій до участі у міських заходах, присвячених Міжна-

родному дню інваліда, Новорічним святам, Міжнародному дню захисту дітей. 

Протягом 2018/2019 навчального року 

6. Провести медичні огляди дітей пільгових категорій під час планових оглядів дітей 

школи медичними працівниками відповідних медичних установ (сиріт і позбавлених ба-

тьківського піклування 2 рази на рік). 

5.СЛУХАЛИ: 

Соляник Н.Г., директора НВК  про попередження дитячого травматизму. З метою 

активізації роботи щодо попередження дитячого травматизму, посилення відповідальності 

працівників школи за життя і здоров’я дітей посилити контроль за організацією роботи з 

дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей.  

Проводити конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки та з питань 

профілактики травматизму, виховувати поважне ставлення до безпеки людини. Під час 

навчальних екскурсій основну увагу приділяти питанням охорони здоров’я  учнів та пи-

танням попередження дитячого травматизму. 

Забезпечити виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух» та інших нормативно-законодавчих актів щодо попередження 

травматизму та безпеки життєдіяльності учнів. 

Директор НВК познайомила присутніх з листом відділу освіти  Ізюмської РДА від 

11.10.2018 3 01 – 17/2158 про відповідальність за здоров'я та життя учнів під час освітньо-

го процесу  та в позаурочний час. 

         5.УХВАЛИЛИ: 

1.Класним керівникам постійно проводити бесіди, чітко вести записи в журналах, дотри-

муватися плану проведення бесід. Проводити індивідуальні бесіди з учнями, які були від-

сутні на уроці. 

2.На загальношкільних та класних батьківських зборах проводити бесіди з батьками про їх 

відповідальність за безпеку дітей поза  школою та в канікулярний час. 

3.Для проведення окремих бесід з учнями залучати працівників ДАІ, лікарів, працівників 

закладів пожежної безпеки, правоохоронних органів. 

4.Перед початком шкільних канікул, перед масовими трудовими операціями, екскурсіями, 

поїздками на районні змагання проводити бесіди з учнями із записами в журналі по техні-

ці безпеки та підписами учнів.  

5.Встановити чітке чергування класів по школі та на пришкільній території з метою попе-

редження дитячого травматизму. 

6.Перевірити та узагальнити наказом по НВК роботу класних керівників по питанню збе-

реженню дитячого травматизму. 

6.СЛУХАЛИ: 

Соляник Н.Г., директора,  ознайомила із заходами, щодо робіт з благоустрою території 

школи. 

6.УХВАЛИЛИ: 

1. Провести з 10 жовтня по 10 листопада 2018 року в навчальному закладі місячник 

благоустрою.    

2. До 10.11.2018 р. Мовчан Н.І., вчителю історії, впорядкувати братську могилу в 

центрі  села. 



3. До 01.11.2018 р. Несущенко І.М.., працівнику навчального закладу, впорядкувати 

територію навчального закладу та вулицю прилеглу до навчального закладу. 

4. Коник О.Г., заступнику  директора з навчально-виховної роботи  розробити заходи 

по виконанню робіт із благоустрою закріплених територій за кожним класом. 

5. Класним керівникам та класоводам: 

5.1. Вжити заходів щодо недопущення травмування учасників навчально-

виховного процесу під час проведення місячника благоустрою. 

5.2. При проведенні робіт забезпечити дотримання правил техніки безпеки та ви-

робничої санітарії у відповідності до норм і вимог. 

7.СЛУХАЛИ: 

Герасимову К.М, практичного психолога, яка познайомила присутніх з різними видами 

боулінга, роздала пам'ятку для батьків про насилля в родині.  

7 .УХВАЛИЛИ: 

    1.Інформацію практичного психолога взяти до відома 

    2. Більше приділяти уваги дітям 

 

Голова зборів                                                 Н.Г.Соляник 

Секретар зборів                                              Ю.О.Мовчан 

 

 


