
Протокол № 1 

засідання батьківських  зборів та  педагогічного колективу  

Зеленченської ЗОШ І-ІІІ ст.  

від  17 березня 2016 року 

І. Про реорганізацію навчального закладу із ЗОШ І-ІІІ ступенів  у ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

 Присутні: - 12 педагогів, учні 10 класу та їх батьки.  

І. Про реорганізацію навчального закладу із ЗОШ І-ІІІ ступенів  у ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Слухали І. 

Начальника  управління освіти, молоді та спорту  Дунаєвецької  міської ради 

В.В. Колісника, який у виступі зазначив, що у навчальному закладі 

навчається менше як 100 дітей (73), один клас (9) взагалі відсутній, у 10 класі 

навчається 5 учнів, перспективи збільшення наповнюваності класів немає. 

Вартість утримання дитини складає понад 20 тис. грн.. Начальником  

управління запропоновано   учням 10 класу  здобувати середню освіту в 

будь-якій  з  шкіл м. Дунаєвець . Крім того, В.В. Колісник запевнив батьків, 

що буде ставитись питання перед міською радою про придбання шкільного 

автобуса для учнів, щоб доїхати до місця навчання. 

Слухали ІІ. Класного керівника 10 класу Мельничука О.О., який сказав, що 

учням 10 класу треба дати можливість закінчити 11 клас в Зеленченській 

ЗОШ . 

Слухали ІІІ. 

Заступника директора з НВР Коткову О.В. , яка відмітила, що в перспективі  

кількість дітей в мікрорайоні не збільшується, а зменшується. А тому дійсно 



не доцільно утримувати в селі ЗОШ І-ІІІ ступенів, але разом із тим дати 

можливість учням, які будуть закінчувати 9 клас і захочуть отримати 

середню освіту, здобути її в одній із Дунаєвецьких шкіл . 

Слухали ІV.  

Кріль Валентину Петрівну, голову батьківського комітету учнів 10 класу, яка 

зазначила,  що батьки розуміють ситуацію , що склалася і усвідомлюють 

необхідність реорганізації школи. Учні 10 класу пробуватимуть вступити до   

коледжів, ліцеїв, училищ. Якщо діти не вступлять до обраних навчальних 

закладів, тоді продовжать навчання у одній із Дунаєвецьких міських  шкіл. 

Вирішили: 

1. Дати згоду на  реорганізацію Зеленченської ЗОШ І-ІІІ ступенів в ЗОШ І-ІІ 

ступенів. 

2. Клопотати  перед  Дунаєвецькою міською  радою про  придбання  

шкільного автобуса   для Зеленченської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
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