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ПРОТОКОЛ  № 
загальних зборів Львівського фізико-математичного ліцею 

 
Мiсце проведення:         м. Львів 

Дата проведення:        «16» червня 2016 р. 

Участь у загальних зборах бере 57 чоловік (педагогічний склад та персонал ліцею, батьки). 

Відкрив загальні збори Гальчинський О.В., який запропонував вибрати голову та секретаря  зборів.  

Провели відкрите голосування. Одноголосно обрано: головою зборів Гальчинського О.В., секретарем  
Козловську Л.М. 

Голова зборів запропонував створити лічильну комісію в складі голови комісії Кокорузя Р.Є., членів 
комісії Назарків Л.Б., Бугая Ю.М.  

Голова зборів запропонував затвердити склад лічильної комісії.                                                                     
Провели відкрите голосування. 

Одноголосно обрано: голову комісії Кокорузя Р.Є., членів комісії Назарків Л.Б., Бугая Ю.М.  

Голова зборів оголошує порядок денний зборів:  

1. Звіт директора ліцею про роботу за минулий 2016-2017 н.р.                                                                        
2. Виступи та пропозиції. Різне.                                                                                                                                                                         
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ліцею. 

Пропозицій щодо порядку денного, а також пропозицій щодо внесення додаткових питань до 
порядку денного загальних зборів не надходило. 

Голова зборів ставить на голосування питання затвердження регламенту загальних зборів. 
Пропонується наступний регламент: 

 Доповіді по питаннях порядку денного до – 30 хв. 
 Виступи і обговорення – до 15 хв. 
 Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного. 

Регламент затверджений одноголосно. 

З першим питанням порядку денного зборів виступив директор ЛФМЛ Добосевич М.С.  

Промовець нагадав основні події минулого навчального року. Йшлося про відзначення 25-річчя 
ліцею, яке було проведено в університеті. Ліцей отримав визнання на Всеукраїнському рівні: на 
сторінках журналу «Фокус» його було визнано четвертим за рейтингом серед навчальних закладів 
України за результатами досягнень ліцеїстів. Було підкреслено, що ці результати, а також високі бали 
випускників ліцею на ЗНО, свідчать про ефективність цілеспрямованої і злагодженої роботу 
педагогічного колективу ліцею, а також співпрацю батьків. Найбільша кількість ліцеїстів є серед 1000 
найкращих випускників України. У 2016-2017 навчальних роках колектив ліцею встановив рекорд - 42 
дипломи за IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з таких предметів, як математика, фізика, 
астрономія, хімія, біологія, географія, економіка. Доповідач склав фінансовий звіт, представив структуру 
витрат залучених коштів. Після цього доповідач перейшов до звіту про навчально-виховну діяльність. 
Було відмічено використання інформаційних  технологій, зокрема, надання учням можливість 
отримувати доступ до необхідних матеріалів на сервері ліцею; використання інтерактивних дощок та 
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мультиборду з метою більшої візуалізації навчання. Промовець розповів про заходи, які були проведені 
у 2016-2017 н.р. з покращення стану приміщення ліцею. Відмічено, введено в експлуатацію дві нові 
навчальні аудиторії. Було введено в експлуатацію відремонтований спортивний зал, а також проведено 
ремонт у вестибюлі. На даний час проводиться ремонт покрівлі будівлі та утеплення відкосів вікон 
знадвору для запобігання тепловтратам. Слід звертати увагу учнів на виховних годинах та у бесідах 
щодо бережливого ставлення до ліцейського майна.  

        У наступному навчальному році, наголосив доповідач, планується покращити стан гуртожитків і в 
цілому приміщення ліцею. Вимагають оновлення кухонні прилади та система вентиляції їдальні. 

По другому питанню порядку денного «Різне» 

Виступила: Хедик А.М., голову батьківського комітету 9-А класу про покращення роботи батьківських 
комітетів. Було запропоновано звернути увагу ліцеїстів на етику їх поведінки, бережливе ставлення до 
ліцейського майна, зокрема, до підручників. Кожен ліцеїст повинен не тільки старанно учитися, а й 
докладати всіх зусиль для того, щоб бути справді всесторонньо розвинутою та соціалізованою 
особистістю.   

 Вирішили:  класним керівникам і батьківським комітетам проводити відповідну роботу з учнями.   

 Виступила: Юзвишин І.О., представник батьківського комітету 10-Б класу з пропозицією ввести 
інтернет-облік відвідування та оцінювання учнів. 

Вирішили:  обдумати доцільність та можливість ведення відповідної бази учнів. 

Виступила: Бугай Ю.М., класний керівник 9-Б класу щодо залучення коштів на покращення 
матеріальної бази ліцею. 

Вирішили: обдумати можливості залучення спонсорських та державних коштів. 

Виступила: Мацьків О.П., представник батьківського комітету 10-г класу з пропозицією постачання 
теплої води в туалетні приміщення. 

Вирішили: розглянути можливість залучення спеціалістів з подальшим створенням проектної 
документації. 

Після цього було проведено таємне голосування учасниками зборів. Лічильна комісія повідомила 
результати голосування. Роботу директора ліцею за 2016-2017 н.р. оцінили: 

     «доброю, що заслуговує морального і матеріального заохочення» - 48 учасників; 

«задовільною» - 8 учасник; 

«незадовільно» - 0 учасник зборів; 

Недійсних бюлетенів - 0. 

Голова зборів: 
Питання, що виносились на вирішення зборів, розглянуті. 
Чи є зауваження щодо ведення зборів? 
Немає. 
Питань немає. 
Дякую за увагу. 

   

                           Голова зборів:                                       (Гальчинський О.В.) 
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                      Секретар:                                                      (Козловська Л.М) 

 
 
 


