Витяг з протоколу
проведення звіту директора Черкаського гуманітарно-правового ліцею
Черкаської міської ради перед громадськістю
за підсумками 2016 – 2017 навчального року
від 25.05.2017 року
Присутні
від представників громадськості – 89 осіб
Порядок денний
1. Звіт директора Черкаського гуманітарно-правового ліцею перед
громадськістю «Про підсумки 2016 – 2017 навчального року».
2. Обрання лічильної комісії зборів громадськості.
3. Проведення голосування по звіту директора ліцею перед громадськістю за
2016 – 2017 навчальний рік.
Проголосували одноголосним рішенням „за” за вищезазначений порядок
денний.
І. СЛУХАЛИ:

Гайдука В.Г., директора Черкаського гуманітарно-правового ліцею, про
підсумки 2016 – 2017 навчального року. Директор звернув увагу, що 2016 –
17 навчальний рік – перед’ювілейний, тому це дозволяє зробити певні
підсумки за попередні 19 років: 1340 призових місць на міських олімпіадах,
687 – на обласних, 92 – на всеукраїнських олімпіадах і МАН та 2 медалі на
міжнародних предметних олімпіадах. Результати в олімпіадах мають усі
навчальні предмети. У творчих конкурсах за 19 років ГПЛ здобув 138
перемог на всеукраїнському та 50 на міжнародному рівнях, сотні
регіональних дипломів. ліцей відзначався професійними нагородами:
флагман освіти України, золота і дві срібні медалі на міжнародних освітніх
виставках, відзнаки від влади, Академії педагогічних наук.
Поточний навчальний рік також був успішним: за підсумками ЗНО 2016 ліцей посів 75 місце в Топ – 100 найуспішніших шкіл України (за
рейтингом журналу «Фокус»; срібна медаль та Диплом ІІ ступеня на
Міжнародному інноваційному форумі «Інноватика в сучасній освіті»; 98
місць на міських предметних олімпіадах та МАН, 30 – на обласних, 2 – на
всеукраїнському етапі; 4 учні брали участь у міжнародних програмах FLEX
та «Робота в ім’я миру»; 18 учнів отримали міжнародні сертифікати А1, А2,
В1, В2, С1 з французької , англійської , німецької мов; 2 перемоги в
міжнародному молодіжному вокальномк фестивалі. Середній бал за
поточний рік 9,2. Такий успіх забезпечений ефективною управлінською
системою, зрозумілою організацією та ефективними методичними й
педагогічними інструментами.
Педагогічний колектив надав учням додаткових 3831 заняття за
навчальний рік за такими напрямками: щотижневі консультації з усіх

предметів, профільні консультації, заняття команд олімпійського резерву,
заняття до ЗНО з усіх предметів, корекційні заняття, заняття з внутрішньої
спеціалізації з хімії, математики, французької та німецької мов.
У ліцеї працювало 8 гуртків та 2 студії. Директор проаналізував
позакласну роботу в ліцеї, звернувши увагу на заходи із військовопатріотичного виховання.
В аналізі результативності роботи ліцею постійно використовуються
статистичні дані, що дозволяє розглядати модель ліцею та ефективність
управління й роботи установи з різних боків, вчасно виявляти проблему,
усучаснювати стратегії діяльності та тактичні дії на короткий проміжок часу,
узгоджувати перспективи розвитку установи з урахуванням економічної,
соціально-політичної ситуації в країні.
Педагогічний колектив у 2016 – 17 навчальному році діяв за річним
планом. У ліцеї створений соціальний паспорт навчального закладу та
сформований банк даних категорійних дітей. для таких дітей організовано
гаряче харчування, діти забезпечені шкільною і спортивною формою.
Категорійні діти максимально залучені до всіх типів діяльності установи.
Ліцей має 100% охоплений всеобучем.
У ліцеї працюють 33 педагогічних працівники. Атестація 2016 – 2017
року проведена без порушень та скарг з боку педагогів.
Директор звернув увагу на заходи з охорони життя та здоров’я учнів,
виконання бюджету установи.
УХВАЛИЛИ:
1. Звіт директора ліцею про результати роботи у 2016– 2017 навчальному
році взяти до відома.
Проголосували одноголосним рішенням „за”.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Зімніна Ю.Ф., заступника директора з навчально-виховної роботи, з
пропозицією про необхідність обрання
лічильної комісії зборів
громадськості. Він запропонував кількісний склад комісії – 3 особи.
Персонально: Кузьменко Л.О., учитель математики, Дудко Н. А., голова
батьківського комітету ІІ – Б курсу, Головко Н.. учениця ІІ – А курсу, член
Ради ліцею та учнівського самоврядування.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати лічильну комісію зборів громадськості з 3 осіб: Кузьменко
Л.О., учителя математики, Дудко Н. А., голови батьківського комітету
ІІ – Б курсу, Головко Н.. учениці ІІ – А курсу, члена Ради ліцею та
учнівського самоврядування.
2. Провести голосування громадськості по звіту директора Черкаського
гуманітарно-правового ліцею Гайдука В.Г.
3. Ознайомити громадськість з результатами голосування по звіту
директора.
Проголосували: «за» - 98;

«проти» - 0;
«утримались» - 0.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Дудко Н.А., голову лічильної комісії, з інформацією про результати
голосування по звіту директора Гайдука В.Г. Вона повідомив, що було
роздано бюлетенів для голосування – 98
Використано бюлетенів для голосування – 98
Зіпсовано - 0
Визначено як недійсні – 0
Придатних для обробки - 98
З них:
1. Визнати роботу директора ліцею з оцінкою «відмінно» 71
2. Визнати роботу директора ліцею з оцінкою «добре» 23
3. Визнати роботу директора ліцею з оцінкою «задовільно» 3
4. Визнати роботу директора ліцею з оцінкою «незадовільно» – 1
УХВАЛИЛИ:
Визнати роботу директора Черкаського гуманітарно-правового ліцею
Гайдука В.Г. з оцінкою «відмінно»
Проголосували одноголосним рішенням „за”.
Голова
Секретар

Ю.Ф Зімнін
Н.І.Соломаха

