
Комунальний заклад освіти 
«Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 9» 

Дніпропетровської обласної ради»

ПРОТОКОЛ № З 
загальних зборів трудового колективу

м. Дніпро від 18.06.2021

Голова - О.А. Куликова, вчитель-дефектолог; 
Секретар -О.В. Волошина, інспектор з кадрів. 
Присутні, всього: 86 осіб (список додається)

Запрошена: Єрмакова М. І., голова батьківського комітету Центру.

Черга денна:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт директора про роботу у 2020/2021 навчальному році.
3. Про строкові трудові договори педагогічних працівників.
4. Про наслідки комплексних планових заходів державного нагляду 

(контролю).
5. Про продовження карантинних обмежень та безпеку життєдіяльності 

у літній період.
6. Різне.

По першому питанню слухали:
Осмоловську Т.М., заступника директора з навчальної роботи, яка 

запропонувала обрати головою зборів О.А. Куликову, вчителя-дефектолога, 
та секретарем О.В. Волошину, інспектора з кадрів.

По першому питанню ухвалили (за - 86, проти - 0, утримались - 0):
Обрати головою та секретарем зборів запропоновані кандидатури.
По другому питанню слухали:
Г.І. Кузнецову, директора КЗО «Дніпропетровський багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр № 9» ДОР», яка, відповідно до Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», з метою забезпечення 
прозорості, відкритості і демократичності управління закладом, стимулювання 
впливу громадськості на прийняття та виконання директором відповідних 
рішень у сфері управління закладом, звітувала про основні напрями роботи 
Центру в 2020/2021 навчальному році, що планувались та організовувались 
відповідно до плану перспективного розвитку закладу, та детально зупинилась 
на таких питаннях:
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- про пріоритетні напрями діяльності закладу у 2020/202 Ін.р.;
- про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем 

дошкільної освіти;
- про продовження освітньої діяльності за рівнем початкової освіти;
- про інтеграцію групових приміщень дошкільного відділення;
- про збільшення мережі груп та загальної кількості здобувачів освіти;
- про особливості організації освітнього процесу та результати освітньої 

діяльності у 2020/2021 навчальному році;
- про формування соціально-трудової компетентності дітей;
- про забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти;
- про педагогіку партнерства;
- про створення безпечного освітнього середовища та заходи з протидії 

булінгу (цькуванню);
- про кадрове забезпечення;
- про роботу з соціально-правового захисту дітей;
- про розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- про медичне обслуговування та харчування дітей;
- про охорону праці та безпеку життєдіяльності учасників освітнього 

процесу;
- про фінансово-господарську діяльність та залучення додаткових 

джерел фінансування;
- про управлінські процеси тощо.

Слухали: Пуздрю Т.В., музичного керівника, яка відмітила, що плідна 
робота колективу відбувається завдяки Галині Іванівні, яка активно залучає 
до діяльності закладу соціальних партнерів, за допомогою яких Центр зміцнює 
та модернізує матеріально-технічну базу і створює сучасний освітній простір. 
Запропонувала визнати роботу колективу закладу задовільною, а роботу 
директора на високому якісному рівні.

Слухали: Осмоловську Т.М., заступника директора з навчальної роботи, 
яка зазначила, що в організації роботи навчально-реабілітаційного центру 
провідну роль відіграє директор закладу - Галина Іванівна - яка має 
прогресивні погляди з питань виховання дитини з особливими освітніми 
потребами, творчо вирішує проблеми колективу та здатна приймати 
відповідальні рішення. Запропонувала визнати діяльність колективу 
задовільною, такою, що забезпечує здобуття якісної дошкільної та початкової 
освіти особами з особливими освітніми потребами, а діяльність директора на 
високому професійному рівні, такою, що створює умови для створення 
належних умов навчання та праці, підвищення професійного рівня 
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працівників, забезпечення партнерства учасників освітнього процесу, 
підвищення якості освітніх послуг у Центрі.

Слухали: Єрмакову М. І., голову батьківського комітету, яка виразила 
вдячність директору Кузнецовій Г.І. за створення безпечних і комфортних 
умов для навчання та відпочинку дітей, за небайдужість та співпрацю з 
батьківським комітетом. Запропонувала визнати роботу колективу і роботу 
директора закладу на високому рівні.

Слухали: Куликову О.А., вчителя-дефектолога, яка відзначила, що 
колектив працював злагоджено і якісно, а Галина Іванівна - директор з 
високим рівнем професіоналізму і почуттям обов’язку, яка грамотно 
контролює освітню і фінансово-господарську діяльність, створює стабільний 
позитивний імідж та конкурентоздатність закладу. Запропонувала визнати 
діяльність колективу Центру і діяльність директора такими, що відповідають 
високому рівню.

По другому питанню ухвалили (за - 86, проти - 0, утримались - 0): 
Взяти інформацію до відома.
Вважати діяльність колективу КЗО «Дніпропетровський

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 9» ДОР» у 
2020/2021 навчальному році задовільною, такою, що сприяє всебічному 
гармонійному розвитку дітей і надає якісні освітні послуги дітям з особливими 
освітніми потребами відповідно до державних стандартів.

Вважати діяльність Кузнецової Г.І., директора Центру, на високому 
професійному рівні, такою, що сприяє удосконаленню освітнього середовища, 
створенню сучасного освітнього простору і належних умов навчання та праці, 
забезпечує умови для підвищення якості освітніх послуг та створює 
стабільний позитивний імідж і конкурентоздатність Центру.

Оприлюднити звіт директора КЗО «Дніпропетровський багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр № 9» ДОР» Кузнецової Г.І. про діяльність 
закладу у 2020/2021 навчальному році на веб-сайті закладу.

По третьому питанню слухали:
Кузнецову Г.І., директора, яка розповіла, що, відповідно до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», заклад продовжив строкові 
трудові договори з педагогічними працівниками (9 осіб), які досягли 
пенсійного віку і отримують пенсію за віком, ще на 3 роки. Адміністрація з 
усією відповідальністю поставилась до цього питання, враховано інтереси 
педагогів, зокрема вони продовжуватимуть обіймати ті ж посади, виконувати 
той самий обсяг робіт, збережуть відповідну кваліфікаційну категорію, 
заробітну плату, щорічну відпустку та інші права педагогічного працівника.

По третьому питанню ухвалили (за - 86, проти - 0, утримались - 0):
з



Взяти інформацію до відома.
По четвертому питанню слухали:
Кузнецову Г.І., директора, яка повідомила про проведені планові 

комплексні заходи державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
Центром вимог законодавства у сфері охорони праці, пожежної безпеки, 
санітарного та епідемічного благополуччя населення.

По четвертому питанню ухвалили (за - 86, проти - 0, утримались - 0):
Взяти інформацію до відома. Неухильно дотримуватись правил охорони 

праці, пожежної безпеки, санітарного законодавства на робочому місці.
По п’ятому питанню слухали: Шаповалову Ю.В., лікаря-педіатра, яка 

розповіла про продовження карантинних обмежень з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, нагадала про необхідність 
дотримання санітарно-профілактичних заходів у літній оздоровчий період, 
виконувати рекомендації МОЗ щодо запобігання поширенню хвороби.

Слухали: Синицьку І.В., інженера з охорони праці, яка провела 
інструктаж щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 
освітнього процесу, довела до відома колективу інформацію щодо 
попередження травматизму, дотримання правил безпечної поведінки у побуті, 
в природі, на воді, на дорозі тощо.

По п’ятому питанню ухвалили (за - 86, проти - 0, утримались - 0):
Дотримуватись правил охорони праці та безпеки життєдіяльності у літній 

період. Вживати заходів щодо попередження травматизму та дотримуватись 
правил безпечної поведінки у побуті, в природі, на воді, на дорозі тощо. 
Виконувати рекомендації МОЗ щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби та виконувати санітарно-профілактичні заходи.

Голова:

Секретар:

Куликова О.А.

Волошина О.В.
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