
Протокол № 10 

засідання педагогічної ради комунального закладу «Харківська  спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області» 

  

23.06.2017  

 

Голова педагогічної ради:  Косміна В.І. 

Секретар педагогічної ради: Сургай Л.І.. 

Присутні – 39 чол.  

Відсутні –  13 чол.    

 

Порядок денний: 

1.Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад. (Доповідач: Косміна В.І., директор 

школи). 

2.Про випуск учнів 11-х  класів комунального закладу «Харківська  спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області». (Доповідач: Калюжна Г.В., заступник 

директора з навчально-виховної роботи). 

3.Про результати вивчення стану нормативності ведення ділової документації в КЗ «ХСШ №3» у    

ІІ семестрі 2016/2017 навчального року». (Доповідач: Калюжна Г.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи). 

 
1.СЛУХАЛИ: 

 

Косміну  В.І. - Про  виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.  

           На виконання рішення педагогічної ради від  14.06.2017:        

• Було прийнято 4 рішення.  

• Виконано 4 рішення. 

Прийняті рішення виконуються у зазначені строки.  

Інформація щодо контролю за виконанням прийнятих рішень попередніх засідань педагогічних 

рад відслідковується в теці  (номенклатура 01.1-25). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.Інформацію про виконання рішень попереднього засідання педради від 14.06.2017 взяти до 

відома. 

2.Інформацію щодо контролю за виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад 

відслідковувати в теці (номенклатура 01.1-25). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

  

Калюжну Г.В. - Про випуск учнів 11-х  класів комунального закладу «Харківська  спеціалізована 

школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області». 

Заступник директора з навчально-виховної роботи повідомила, що, керуючись ст. 53 

Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього 

навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.07.2015 №762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за 

№924/27369, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.12.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, п. 

2.13 Статуту комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 

Харківської міської ради Харківської області», на підставі результатів семестрового та річного 

оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації, учні 11-х класів мають бути випущені 

зі школи. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.Вважати випущеними з 11А класу – 26 учнів, з 11Б класу – 25 учнів навчального закладу. 

2.Вручити атестати про повну загальну середню освіту  

2.1. 11А клас 
1.Алієвій Айнур Велі кизи 

2.Баринській Анастасії Сергіївні 

3.Василенко Аріні Вадимівні 

4.Григоровій Анастасії Олегівні   

5.Гумбатову Камрану Муборіз огли 

6.Жихарєвій Оксані Максимівні 

7.Жуковському Єгору Антоновичу 

8.Клімчуку Богдану Володимировичу 

9.Козьменку Герману Олександровичу 

10.Котаєву Ігорю Ельбрусовичу 

11.Кравченку Георгію Юрійовичу 

12.Маркевичу Євгенію Володимировичу 

13.Науменко Вікторії Вячеславівні 

14.Нгуєн Тхань Лонг 

15.Нгуєн Тхі Кім Нган   

16.Романову Олександру Германовичу 

17.Сіренко Вікторії Віталіївні 

18.Слюсаренко Анастасії Петрівні 

19.Стежці Артуру Олеговичу 

20.Степановій Олександрі Миколаївні 

21.Стєкачову Андрію Віталійовичу 

22.Тимошенко Єлизаветі Юріївні 

23.Черепко Ірині Сергіївні 

24.Яненко Дар'ї Дмитрівні 

25.Ярошенку Дмитру Романовичу 

2.2. 11Б клас 

1.Альошину Сергію Олександровичу 

2.Гавришевій Аліні Андріївні 

3.Гаркуші Богдану Романовичу 

4.Гонтар Аліні Ігорівні 

5.Горошко Михайлу Сергійовичу 

6.Грабарю Олександру Вадимовичу   

7.Дзенісу Олегу Сергійовичу 

8.Зеленєєвій Єві Олександрівні 

9.Ільїну Глєбу Олеговичу 

10. 13.Карась Владиславі Вячеславівні 

11.Ковальчуку Даніїлу Дмитровичу 

12.Кошлаковій Вероніці Володимирівні 

13.Кретовій Діані Артурівні 

14.Крісанову Миколі Леонідовичу 

15. 18.Опарій Стівену Вінсенту 

16.Паращичу Микиті Ігоровичу 

17.Сіньговському Олександру Вадимовичу 

18.Слєпнєр Анастасії Дмитрівні 

19.Соколкіну Дмитру Віталійовичу 

20.Танг Хай Нінь 

21.Телешевій Ірині Костянтинівні 

2.3.Вручити атестати про повну загальну середню освіту з відзнакою таким учням навчального 
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закладу: 

11А клас 

Короленко Анастасії Ігорівні, яка нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні».  

11Б клас 

Алієву Рашаду Адем огли, який нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у 

навчанні»;                  

Калімбет Катерині Ігорівні, яка нагороджена золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»;  

Набiєву Асiфу Сахіб огли, який нагороджений золотою медаллю «За досягнення у навчанні»;  

Валентьєвій Аліні Віталіївні, яка нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні».  

 

3.СЛУХАЛИ: 

  

Калюжну Г.В. - Про результати вивчення стану нормативності ведення ділової документації в КЗ 

«ХСШ №3» у    ІІ семестрі 2016/2017 навчального року». (довідка додається). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

Голова педагогічної ради    Косміна В.І. 

Секретар педагогічної ради    Сургай Л.І. 
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Довідка 

   про результати вивчення стану нормативності ведення ділової документації  

в КЗ «ХСШ №3» у ІІ семестрі 2016/2017 навчального року 

 

Відповідно до річного плану роботи комунального  закладу «Харківська спеціалізована 

школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області» на 2016/2017 навчальний 

рік здійснено вивчення роботи з даного питання. 

Метою перевірки було вивчення стану управлінської діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у навчальному закладі, виконання Інструкції з ведення ділової 

документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240, дотримання «Уніфікованої системи 

організаційно-розпорядчої документації. Вимог до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003. 

У ході вивчення даного питання встановлено, що ведення ділової документації у закладі 

здійснюється на підставі Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних 

закладах І-ІІІ ступенів та відповідно до затвердженої наказами по школі номенклатури справ. 

Педагогічні працівники, прийняті на роботу, вчасно ознайомленні з вимогами Інструкції з ведення 

ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів під особистий підпис, 

шкільна документація ведеться державною мовою; документи поаркушно пронумеровані, 

прошнуровані, підписані керівниками і скріплені печаткою. У школі організовано систематизацію, 

збереження законодавчих, нормативно-правових актів щодо функціонування освітньої галузі, 

рішень, розпоряджень органів управління освітою, місцевого самоврядування та інших документів 

згідно з переліком та наказами про затвердження номенклатури справ.  

Річне планування роботи здійснюється відповідно до нормативних вимог з урахуванням 

результатів аналізу стану навчально-виховного процесу, підсумків методичної роботи в минулому 

навчальному році. Структура плану в цілому відповідає Закону України «Про загальну середню 

освіту». 

Річний план роботи погоджено на засіданні педагогічної ради, затверджено спільно радою та 

адміністрацією навчального закладу. Завдання поточного навчального року  спрямовані на 

реалізацію сучасних нормативних та інструктивних документів. Визначено конкретні заходи, 

терміни та відповідальні особи. Відповідальними особами робляться відмітки про виконання 

заходів. Календарні плани вчителів у наявності, розглянуті на засіданнях шкільних методичних 

об’єднань.  

Книга реєстрації наказів з обліку руху учнів поаркушно пронумерована, прошнурована, 

підписана директором і скріплена печаткою. Графи відповідають рекомендованим. Накази 

видаються вчасно. Разом з тим, виявлені такі недоліки: 

- наповнюваність декількох класів менше нормативних вимог. 

Книга реєстрації наказів з основної діяльності поаркушно пронумерована, прошнурована, 

підписана директором і скріплена печаткою. Графи відповідають рекомендованим. 

Книга наказів ведеться у комп’ютерному і друкованому варіантах, українською мовою, 

згідно з рекомендаціями щодо правильності їх оформлення. Накази доводяться до відома 

працівників під підпис. 

При виданні наказів адміністрація дотримується культури діловодства, користується 

зразками наказів Департаменту освіти Харківської міської ради та рекомендаціями щодо ведення 

обов’язкової документації. 

Книги записів наслідків внутрішнього контролю ведуться директором та його заступниками. 

Відвідування уроків та позакласних заходів відповідає плану роботи закладу. Зазначено мету 

відвідування. Форми контролю різноманітні. Достатня кількість відвіданих уроків та заходів. 

Висновки за результатами відвідування обґрунтовані, відповідають меті відвідування. Разом з тим, 

виявлені такі недоліки: 

- графік відвідування уроків та виховних заходів не завжди дотримується. 

Книги обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту ведеться відповідно до 

нормативних вимог та рекомендацій, даних Головним управлінням освіти і науки ХОДА (назви 

предметів робочого навчального плану відповідають назвам предметів, з яких виставлено бали у 
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Книгу). У першій частині книги кількість отриманих свідоцтв та додатків відповідає кількості 

виданих. Книга перевірена головним спеціалістом  управління освіти адміністрації Московського 

району Савченко А.П. У другій частині книги список учнів відповідає списку учнів у наказі про 

випуск учнів 9-х класів, перелік предметів відповідає робочому навчальному плану. Внесено бали 

за державну підсумкову атестацію. Видача свідоцтва підтверджена підписом директора, 

отримання  підписом випускника. Правильність заповнення свідоцтв, книги видачі свідоцтв, 

відповідність оцінок перевіряється комісіями, про що складено акти.  

Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту ведеться відповідно до 

нормативних вимог та рекомендацій, даних Головним управлінням освіти і науки ХОДА (назви 

предметів робочого навчального плану відповідають назвам предметів, з яких виставлено бали у 

Книгу). У першій частині книги кількість отриманих атестатів та додатків відповідає кількості 

виданих. У другій частині книги список учнів відповідає списку учнів у наказі про випуск учнів 

11-х класів, перелік предметів відповідає робочому навчальному плану. Внесено оцінки за 

державну підсумкову атестацію та середній бал атестата. Видача атестата підтверджена підписом 

директора, отримання  підписом випускника. Нормативно оформлено отримання медалей. 

Правильність заповнення додатків до атестатів, книги видачі атестатів, відповідність оцінок 

перевіряється комісією, про що складено акти.  

     Недоліки:  

- у книзі обліку та видачі документів про базову загальну середню освіту допущено 

виправлення учениці 9В класу Молодчій Марії Євгенівні за ДПА з англійської мови (10). 

- у книзі обліку та видачі документів про повну загальну середню освіту допущено 

виправлення Алієвій Айнур Велі кизи, учениці 11А класу, з математики виставлено 12 замість 6; 

Кошлаковій Вероніці Володимирівні учениці 11Б класу, з хімії виставлено 10 замість 8.   

Книга обліку і видачі Похвальних листів та Похвальних грамот ведеться відповідно до 

нормативних вимог, кількість та персональний склад учнів, які отримали Похвальні листи та 

Похвальні грамоти відповідає зазначеним у протоколі засідання педагогічної ради та наказу по 

школі.  

Алфавітна книга зберігається у секретаря, ведеться відповідно до вимог (аркуші 

прошнуровані, пронумеровані, підписані керівником і скріплені печаткою, охайно, своєчасно 

заповнюються всі розділи книги.). Своєчасно заповнюються, вносяться зміни по мірі відрахування 

та зарахування учнів. Щорічно здійснюється внесення даних про учнів нового прийому. Кількість 

дітей відповідає кількості дітей за мережею станом на 05.09.2016 та внесеним змінам, згідно з 

наказами з обліку руху учнів.  

Особові справи учнів в цілому ведуться відповідно до нормативних вимог, зберігаються у 

секретаря школи у закритих шафах. Кількість справ відповідає кількості учнів. Наявний список 

учнів станом на 05.09.2016. Своєчасно вносяться зміни, зазначається наказ про вибуття учнів зі 

школи. Наявні пояснюючі матеріали щодо пропуску занять. Виявлено що: 

- довідки про хворобу, які підтверджують причину відсутності учнів на уроках, зберігаються 

у медпрацівників, інші документи – у особових справах;  

Книга протоколів засідань педагогічної ради в цілому ведеться відповідно до нормативних 

вимог (у комп’ютерному і друкованому варіантах). 

Порядок денний засідань педагогічної ради внесено до Книги реєстрації протоколів засідань 

педагогічної ради вчасно. Питання відповідають повноваженням педагогічної ради. Протоколи 

ведуться змістовно, рішення конструктивні. У наявності протоколи щодо погодження робочого 

навчального плану, річного плану роботи школи, нагородження учнів.  

Книга протоколів ради закладу ведеться у комп’ютерному і друкованому варіантах, у 

відповідності до нормативних вимог. На час перевірки наявні всі необхідні протоколи засідань 

ради закладу. Нумерація протоколів ради ведеться в межах її повноважень.  

Журнали обліку вхідного і вихідного листування, контрольно-візитаційна книга, журнал 

обліку звернень та заяв громадян ведуться відповідно до вимог.  

Розклад уроків затверджений в установленому порядку, погоджений з Головним державним 

санітарним лікарем міста Харкова, погоджений із профспілковим комітетом. Предмети та 

кількість годин відповідають робочому навчальному плану. Розклад складено з урахуванням 
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спеціалізації навчання. Окремо складено розклад предметів з варіативної складової робочого 

навчального плану.  

У закладі освіти класні журнали ведуться встановленого зразка, заповнені класними 

керівниками в основному відповідно до нормативних вимог. Адміністрацією школи класні 

журнали перевіряються вчасно, робляться певні зауваження. Класними керівниками заповнені 

необхідні графи, списки, своєчасно вносяться дані учнів, які прибули та вибули. Терміни 

проведення тематичних, контрольних, лабораторних та практичних робіт відповідають 

затвердженому графіку. Ведеться тематичний облік навчальних досягнень учнів. Ведення 

журналів контролюється адміністрацією навчального закладу. Класні журнали зберігаються у 

заступника директора з навчально-виховної роботи. Разом з тим, виявлені такі недоліки: 

- вчителями Нестерюком В.Т. Самофаловою І.Л., Горбовою Л.С., Мозговою О.В., 

Сєриковою І.В., Бражниковим Ю.Г., Сухецькою І.Б., Ангеловою Н.І., Каневською Н.Г., 

Звєрєвою О.Ф., Виноградовою Т.М., Сільченко В.К. допускаються виправлення оцінок;  

- порушуються Рекомендації, щодо оформлення предметних сторінок вчителями 

Харамурзою О.С., Сухецькою І.Б., Кронгаузом В.О., Сільченко В.К., Мальцевою Н.П., Кневською 

Н.Г.,  Ангеловою Н.І., Нестерюком В.Т., Хошею Т.В.; 

- у класних журналах 7А, 7Б, 9Б, 9В, 10А, 11А, 11Б класів виявлені розбіжності на сторінках 

обліку відвідування та обліку навчальних досягнень. 

Висновки: 

 Виходячи з вищевикладених матеріалів перевірки, вважати рівень   стану нормативності 

ведення ділової документації у КЗ «ХСШ №3» достатнім.  

Рекомендації: 

1. Вчителям школи суворо науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з 

ведення класного журналу учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

                                                           Упродовж 2017/2018 навчального року 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Калюжній Г.В., Гировій Л.О., Слізченко 

І.М., Махно А.О.: 

2.1. У серпні 2017 року провести нараду для  класних керівників та вчителів-предметників з 

питань ведення класних журналів, журналів факультативів та журналу обліку занять за 

індивідуальною формою з метою запобігання помилок при оформленні журналів. 

2.2.Щомісяця  здійснювати контроль за веденням журналів.  

Упродовж 2017/2018 навчального року 
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4.  Наради при директорові 

 

Завдання: 

 вирішення поточних та перспективних питань роботи школи; 

 раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу 

 контрольно-аналітична діяльність 

 

№ 

п/п 

Питання для обговорення Термін Відповідаль-ний Вико-

нання 

1. 1. Про підготовку та організований початок  2016/2017  

навчального року в закладі освіти. 

2. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

3.Про організацію індивідуального навчання учнів, які 

за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний 

заклад. 

4.Про стан роботи з попередження дитячого 

травматизму та профілактика правопорушень. 

5.Про забезпечення учнів КЗ «ХСШ №3» підручниками 

в 2016/2017 навчальному році. 

До 30.08. 

2016 

Косміна В.І., директор 

школи 

Махно А.О. заступник 

директора з навчально-

виховної роботи 

Калюжна Г.В, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи  

Слізченко І.М., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Гелеверя О.В., завідувач 

бібліотеки 

 

2. 1.Про організацію роботи щодо забезпечення 

випускників 9-х, 11-х класів документами про освіту у 

2016/2017 навчальному році. 

2. Аналіз руху учнів за літо 2016 року.  

 

3.Про нормативність організації атестації педагогічних 

працівників. 

4.Про результати  ЗНО– 2016 випускників навчального 

закладу. 

 

До 31.09. 

2016 

Калюжна Г.В, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи  

Слізченко І.М., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

 Калюжна Г.В, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи  

 

3. 1.Про підсумки роботи з обліку працевлаштування 

(продовження навчання) випускників 9, 11 (12)-х 

класів 2016 року.  

2.Про стан роботи щодо соціального захисту учасників 

навчально-виховного процесу. 

3.Про організацію роботи над річним планом 

навчального закладу на 2017/2018 навчальний рік. 

4.Про організацію та проведення поглиблених 

профілактичних медичних оглядів учнів у 2016/2017 

навчальному році.  

5.Про стан викладання основ здоров’я в 5-9-х класах у 

2016/2017 навчальному.  

6.Аналіз відвідування учнями навчальних занять у 

вересні  2016 року.  

 

До 30.10. 

2016 

Слізченко І.М., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Соціальний педагог 

 

 

Калюжна Г.В, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи 

Махно А.О, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи 

 

 

 

Слізченко І.М., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

4. 1.Про організацію роботи психологічної служби над 

методичною проблемою школи 

2.Про організацію та проведення ЗНО – 2017.  

 

3.Аналіз відвідування учнями навчальних занять у 

жовтні 2016 року. 

4.Про стан роботи з фізичного виховання та організації 

фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в 

КЗ «ХСШ №3» у І семестрі 2016/2017 навчального 

До 31.11. 

2016 

Практичний психолог 

 

Калюжна Г.В, 

заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Слізченко І.М., 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Махно А.О, заступник 

директора з навчально-
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Заступник директора з навчально-виховної роботи  Г.В.Калюжна 


