
ПРОТОКОЛ № 7
загальних зборів Львівського фізико-математичного ліцею

Місце проведення: м. Львів

Дата проведення; «20» червня 2018 р.

Участь у загальних зборах бере 42 чол. (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 Гринчишин К. М.

Голова зборів запропонував створити лічильну комісію в складі

голови комісії Кокорузя Р.Є., членів комісії Назарків Л.Б., Артерчук І.П.

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

Одноголосно обрано: голову комісії Кокорузя Р.Є., членів комісії Назарків Л.Б.,
Артерчук І.П.
Голова зборів оголошує порядок денний зборів:

1. Звіт директора ліцею про роботу за минулий 2017-2018 н.р.
2. Виступи та пропозиції. Різне.
3. Голосування щодо оцінки роботи директора ліцею у 2017-2018 н.р.

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 -  ЗО 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. Найперше - здобутки 
учнів ЛФМЛ на учнівських предментих олімпіадах:

У січні - лютому ліцеїсти прийняли участь у III етапі Всеукраїнських предметних 
олімпіад з 10-ти предметів навчального плану та одержали 131 диплом переможців 
різних ступенів (29 дипломів 1-го ст., 51 диплом ІІ-го ст., 51 диплом ІІІ-го ст.).

У IV етапі (березень-квітень 2018 р.) прийняли участь 49 учнів, які вибороли 41 диплом 
серед яких: 7 дипломів 1-го ст., 19 дипломів ІІ-го ст., 16 дипломів ІІІ-го ст. з 8-ми



предметів. При цьому було задіяно 11 вчителів ліцею в якості членів журі, оргкомітету та 
керівників команд.

Три учні прийняли участь у 53-й Міжнародній Менделєєвській олімпіаді з хімії. Янчак 
Артем здобув золоту та Андрусів Гордій і Лубенська Лідія вибороли бронзові медалі.

Янчак Артем, Фортуна Назарій, Кузик Олег, Гілей Павло, Сагайдак Данило є членом 
команди України на Міжнародних учнівських олімпіадах з хімії, фізики та астрономії.

Ліцей отримав визнання на всеукраїнському рівні. За результатами рейтингу, 
опублікованого на сайті Osvita.ua, ЛФМЛ виборов перше місце за результатами ЗНО у 
2017 році. Зокрема, перше місце з української мови та літератури, перше місце з 
математики, восьме -  з хімії, дев'яте -  з англійської мови. Було підкреслено, що ці 
результати свідчать про ефективність цілеспрямованої і злагодженої роботу педагогічного 
колективу ліцею, а також співпрацю батьків.

Доповідач склав фінансовий звіт, про кошти, витрачені у 2017/2018 н.р. році 
на утримання закладу: залучені батьківські кошти та кошти спеціальних програм 
благодійного фонду "Ліцей", кошти спонсорів, кошти випускників склали 1390100 грн. 
Зроблено доповідь про виділені бюджетні кошти, що будуть витрачені у 2018 році на учнів 
ліцею та утримання ліцею -  15040492 грн. (26620 грн/учень).

Доповідач звітував про виконані ремонтно-будівельні роботи: 
ремонт крівлі та утеплення фасаду, обладнання нового кабінету інформаційних технологій, 
ремонт вестибюлю, поновлення дерев'яних лакованих підлог, ремонт кухонних 
приміщень з установленням вентиляційних систем. Добосевич М.С. накреслив плани 
ремонтних робіт на період літніх канікул (заміна вікон у кабінетах англійської мови та у 
спальному корпусі дівчат, ремонт туалетів, ремонт гардеробу, поновлення дерев'яних 
лакованих підлог, санітарний ремонт кухонних приміщень, встановлення огорожі навколо 
території ліцею, зрізання аварійних дерев).

Після цього доповідач перейшов до звіту про навчально-виховну діяльність. В цьому 
навчальному році обладнано сучасний кабінет робототехніки, в якому учні можуть 
розвивати свої здібності в галузі 3D моделювання, а також реалізовувати свої практичні 
проекти. В ліцеї все ширше використовуються інтерактивні технології з використанням 
мультибордів, кількість яких щороку зростає.

По д р у го м у  питанню порядку денного «Різне»

Виступила: Рябова О.Д.., голову батьківського комітету 10-Г класу про налагодження 
більш тісної взаємодії зацікавлених батьків з педагогічним колективом з впровадженням 
електронних журналів та щоденників.

Виступила: Демчишин Н.М., представник батьківського комітету 10-В класу з питанням 
урізноманітнити дозвілля учнів

Виступила: Андріїв Г.М.( мати учня 8-Б класу) з пропозицією урізноманітнити меню в 
їдальні.

Після цього було проведено таємне голосування учасниками зборів щодо оцінки 
роботи директора. Лічильна комісія повідомила результати голосування. Роботу 
директора ліцею за 2017-2018 н.р. оцінили:

«доброю, що заслуговує морального і матеріального заохочення» - 36 учасників;



«задовільною» - б 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:

Секретар:

(Гальчинський О.В.)

(Гринчишин К.М.)


