ПРОТОКОЛ № 8
загальних зборів Львівського фізико-математичного ліцею
Мiсце проведення:
Дата проведення:

м. Львів
«14» червня 2019 р.

Участь у загальних зборах бере 37 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 Пелех І. І.
Голова зборів запропонував створити лічильну комісію в складі
голови комісії Кокорузя Р.Є., членів комісії Цар А. С., Герасименко О. В.
Голова зборів запропонував затвердити склад лічильної комісії.
Провели відкрите голосування.
Одноголосно обрано: голову комісії Кокорузя Р.Є., членів комісії Цар А. С.,
Герасименко О. В.
Голова зборів оголошує порядок денний зборів:
1. Звіт директора ліцею про роботу за минулий 2018-2019 н.р.
2. Виступи та пропозиції. Різне.
3. Голосування щодо оцінки роботи директора ліцею у 2018-2019 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 – 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. Найперше - здобутки
учнів ЛФМЛ на учнівських предментих олімпіадах:
1. Учнівські олімпіади:
У січні - лютому ліцеїсти взяли участь у III етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з
10-ти предметів навчального плану та одержали 120 диплом переможців різних ступенів
(34 дипломи I-го ст., 51 диплом II-го ст., 35 диплом III-го ст.).

У IV етапі (березень-квітень 2019 р.) взяли участь 50 учнів, які вибороли 44 дипломи
серед яких: 11 дипломів I-го ст., 14 дипломів II-го ст.,
19 дипломів III-го ст. з 8-ми
предметів. При цьому було задіяно 11 вчителів ліцею в якості членів журі, оргкомітету та
керівників команд.
 Троє учнів взяли участь у 53-й Міжнародній Менделєєвській олімпіаді з хімії.
Дубенська Лідія та Кузнєцов Анатолій вибороли срібну медаль, Андрусів Гордій –
бронзу.
 Жаутиківська Міжнароднаа олімпіада з математики (м.Алмати) Романус Ярослав
та Фединяк Святослав – золоті медалі, Процик Максим – бронзова медаль.
 Відкрита Білоруська Республіканська олімпіада з математики (м.Мінськ) Солоджук
Гліб – диплом І ступеня.
 Перемоги в міжнародних інтернет- олімпіадах з математики та астрономії.
 Фединяк Святослав, Гілей Павло, Кухар Олександр, Дубенська Лідія, Андрусів
Гордій, Кузнєцов Анатолій, Феняк Іван вибороли право представляти Україну на
Міжнародних учнівських олімпіадах з хімії, математики, фізики та астрономії та
географії.
Ліцей отримав визнання на всеукраїнському рівні. За результатами рейтингу,
опублікованого на сайті Osvita.ua, ЛФМЛ виборов перше місце за результатами ЗНО у
2018 році. Зокрема, перше місце з фізики, перше місце з математики, третє з англійської
мови, четверте з української мови та літератури, п’яте – з хімії, дванадцяте – з біології.
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 2018/2019 н.р. році
на утримання закладу: залучені батьківські кошти та кошти спеціальних програм
благодійного фонду “Ліцей”
– 1402,2 тис.грн, кошти випускників – 62,8 тис.грн, всього
- 1465 тис.грн.
Зроблено доповідь про виділені бюджетні кошти, що будуть витрачені у 2019 році на
учнів ліцею та утримання ліцею –17645724грн. (30423 грн/учень).
Доповідач звітував про виконані ремонтно-будівельні роботи: встановлення вікон в
гуртожитку дівчат , санітарні побілки в кімнатах гуртожитку дівчат, підвісна стеля в
гардеробі , поновлення лакованих підлог, вчительський санвузол на І поверсі. Добосевич
М.С. накреслив плани ремонтних робіт на період літніх канікул (Заміна вікон у бібліотеці
та у спальному корпусі хлопців, ремонт коридору третього поверху з заміною дверей,
ремонт санвузла ІІ поверх учбовий корпус (бюджет), поновлення дерев’яних лакованих
підлог, ремонт харчоблоку, організація припливно-витяжної системи вентиляції,
встановлення огорожі навколо території ліцею, реконструкція внутрішнього дворика,
крівля пральні).

По другому питанню порядку денного «Різне»
Виступив: Куцик В.І., голова батьківського комітету 9-В класу, з питанням про кількість
виділених державою коштів на ремонт в 2019 році і що зроблено на даний момент.
Відповідь: В 2019 році державою виділено 490 тис.грн на ремонт внутрішньої частини
харчоблоку та 470 тис.грн. на обладнання вентиляції в їдальні. На даний момент
проведено експертизу об’єктів, почали здійснюватися роботи. Очікується рішення сесії
ЛМР про збільшення кошторисних видатків на ремонт санвузла на ІІ поверсі.
Виступив: Муращук М.М., заступник директора з НВР, з повідомленням про заборону
використання мобільних телефонів під час навчання.
Вирішили: батькам провести бесіди з дітьми про використання гаджетів в ліцеї.
Відповідний наказ буде оприлюднено в вересні 2019 року.
Виступив Урбан Р.Є., представник батьківського комітету 10-Г класу, про необхідність
контролю якості виконання ремонтних робіт, що будуть проводитись в літній період.
Вирішили: Зобов’язати помічника директора з господарської частини та представників
батьківської громадськості проводити постійний контроль якості виконання ремонтних
робіт.
Після цього було проведено таємне голосування учасниками зборів щодо оцінки
роботи директора. Лічильна комісія повідомила результати голосування. Роботу
директора ліцею за 2018-2019 н.р. оцінили:
«доброю, що заслуговує морального і матеріального заохочення» - 34 учасників;
«задовільною» - 1 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.)
(Пелех І. І.)

