
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання ради закладу 

04.09.2015              № 9 

 

 

Голова – Атанасова Т.Г. 

Секретар – Федоренко Г.Г. 

Присутні: 15 осіб (реєстраційний лист додається) 

Відсутні: - 

Запрошені:  Єрмаков С.Ю., директор закладу, Калашник Л.Б., заступник  

директора з навчально-виховної роботи, Черниш І.В., заступник директора з 

виховної роботи,  Калашник Ю.О., інженер з охорони праці, Меренкова Н.В., 

бібліотекар 

 

Порядок денний: 

1.  Про поновлення членів шкільної ради та розподіл обов’язків. 

Члени загальних батьківських зборів 

2. Про затвердження плану роботи ради НВК на 2015/2016 навчальний рік.   

                                                                                                                Голова Ради                               

3. Звіт директора закладу.  

Єрмаков С.Ю. 

4. Про охоплення навчанням дітей шкільного віку. 

Калашник Л.Б. 

5. Про організацію медичного обслуговування в закладі. 

Діхтяр Н.В. 

6. Про організацію  громадського контролю  за  харчуванням. 

Діхтяр Н.В. 

7. Про роботу щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту закладу 

на 2015/2016 навчальний рік. 

Черниш І.В. 
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8. Звіт про використання добровільних батьківських внесків.  

Головешко О.Г. 

9. Про санітарно-гігієнічний стан та техніку безпеки в класах. 

Калашник Ю.О. 

10. Про забезпеченість учнів підручниками.  

Меренкова Н.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Єрмакова С.Ю., директор закладу, про поновлення членів шкільної ради та 

розподіл обов’язків . 

ВИСТУПИЛИ: 

Головешко О.Г., голова батьківського комітету, який запропонував обрати 

головою ради закладу Атанасову Т.Г.  та  секретарем ради Федоренко Г.Г.  на 

2015/2016 навчальний рік. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Обрати головою ради закладу Атанасову Т.Г. та секретарем  ради закладу 

Федоренко Г.Г. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 14, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Атанасову Т.Г., голову ради закладу, про затвердження плану роботи ради 

закладу на 2015/2016 навчальний рік (виступ додається). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Затвердити план роботи ради закладу на 2015/2016 навчальний рік. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 15, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Єрмакова С.Ю., директора закладу, який звітував перед присутніми про роботу 

закладу у 2014/2015 навчальному році (виступ додається). 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.Звіт директора закладу взяти до відома. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Калашник Л.Б., заступника директора з НВР, про охоплення навчанням дітей 

шкільного віку (виступ додається). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.Виступ Калашник Л.Б. взяти до відома. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Діхтяр Н.В., шкільного лікаря,  про організацію медичного обслуговування в 

закладі. Наталія Василівна зазначила, що: 

1.  Дітей приймають до закладу згідно пакету документів (медичний огляд, на-

бір аналізів, медичне заключення  гастроентеролога, висновки УЗД).  

2. Постійно проводяться проби Руф'є, згідно якого заповнюються листи  

здоров'я. 

3. Проводиться комплексне медичне лікування дітей у закладі (дієтичне харчу-

вання, С-вітамінізація та ін.). 

3. Ведеться чіткий контроль за уроками фізичного виховання. 

4. Щопонеділка проводиться медичне обстеження на педикульоз та чесотку. 

5. Ведеться двотижневе перспективне меню. 

6. Проводиться інструктаж з працівниками медичної служби щодо роботи з 

дезінфікуючими речовинами. 

7. Систематично проводиться контроль  за повітряно-тепловим режимом у за-

кладі (складено графіки вологого прибирання та провітрювання шкільних ка-

бінетів). 

8. Щодня проводиться контроль за харчуванням.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.Продовжити роботу медичної служби щодо комплексного медичного 

лікування дітей у закладі (дієтичне харчування, С-вітамінізація та ін.). 

5.2.Щопонеділка проводити медичне обстеження на педикульоз та чесотку. 
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5.3.Систематично контролювати дотримання повітряно-теплового режиму у 

закладі. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 15, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Діхтяр Н.В., лікаря, про організацію громадського  контролю за харчуванням. 

Наталія Василівна запропонувала присутнім організувати комісію 

громадського контролю за харчуванням із членів ради закладу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябчикова Оксана Анатоліївна, член батьківського комітету, яка запропонувала 

обрати членами громадського контролю за харчуванням: 

- Головешка Олександра Григоровича (голову батьківського комітету), 

- Кравченко Інну Василівну (члена батьківського комітету), 

- Ступку Таїсію (ученицю 11 класу), 

- Круглу Олександру (ученицю 8 класу). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1.Затвердити членами громадського контролю за харчуванням: 

- Головешка Олександра Григоровича (голову батьківського комітету), 

- Кравченко Інну Василівну (члена батьківського комітету), 

- Ступку Таїсію (ученицю 11 класу), 

- Круглу Олександру (ученицю 8 класу). 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 14, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Черниш І.В., заступника директора з ВР,  про роботу щодо соціального захисту 

дітей пільгового контингенту закладу на 2015/2016 навчальний рік. Ірина 

Володимирівна зазначила, що соціальний захист учнів у навчальному закладі у 

2015/2016 навчальному році було організовано на виконання законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»; 



                                                                                    5 

Указів Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи 

щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 

11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», 

від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та 

законних інтересів дітей» та інших нормативних документів з питань 

соціального захисту дітей. 

     В школі ведеться електронна база даних дітей пільгового контингенту, яка 

систематично оновлюється по мірі виявлення нових дітей пільгового контин-

генту, в окремих папках зберігаються списки дітей пільгових категорій та 

«Соціальні паспорти» - папки, в яких зібрано документи, які підтверджують 

соціальний статус дітей, акти обстеження умов проживання родин. 

     Класними керівниками та вихователями здійснюється контроль за умовами 

проживання і виховання дітей пільгового контингенту, щорічно ними та соці-

альним педагогом складаються акти обстеження матеріально-побутових умов 

проживання учнів (вихованців). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1.Класним керівникам та вихователям продовжувати  здійснювати контроль 

за умовами проживання і виховання дітей пільгового контингенту. 

7.2.Здійснювати обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів 

(вихованців) пільгових категорій. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 15, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Головешка О.Г., голову батьківського комітету, про звіт  використання 

добровільних батьківських внесків (звіт додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Басай Олена Борисівна, член батьківського комітету, яка запропонувала 

висвітлювати звіти про використання добровільних батьківських внесків на 

шкільному сайті  та продовжити роботу щодо залучення батьківських коштів 

на потреби закладу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1.Висвітлювати на шкільному сайті  звіт про використання добровільних 

батьківських внесків. 

8.2.Продовжити роботу щодо залучення батьківських коштів на потреби 

закладу. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 15, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Калашник Ю.О., інженера з охорони праці, про санітарно-гігієнічний стан та 

техніку безпеки в класах (виступ  додається). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1.Виступ Калашник Ю.О., інженера з охорони праці, взяти до відома. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Меренкову Н.В., бібліотекаря, про забезпеченість учнів підручниками (виступ 

додається). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1.Виступ Меренкової Н.В., бібліотекаря, взяти до відома. 

 

Голова                                              Т.Г. Атанасова 

 

Секретар                                        Г.Г. Федоренко 

 


