
Протокол № 2 

Загальноліцейних батьківських зборів  

Чернівецького військово-спортивного ліцею 

Від 17.02.2023 року 

Присутні: вчителі, вихователі, батьки ліцеїстів . 

Порядок денний: 

1. Про підсумки освітнього процесу за I семестр 2022-2023 н.р. – доповідач т.в.о. 

директора Чумак В.М. (до 20 хв.). 

2. Про підсумки виховної роботи за I семестр 2022-2023 н.р. – доповідач т.в.о. директора 

В.М.Чумак (до 10 хв). 

3. Про підсумки військово-спортивної роботи за I семестр 2022-2023 н.р. – доповідач т.в.о. 

директора В.М.Чумак (до 10 хв.). 

4. Про стан організації харчування у I семестрі 2022-2023 н.р. – доповідач соціальний 

педагог Іванюк Р.Я. (до 10 хв.). 

5. Про особливості проведення НМПТ у 2022-2023 н.р.- доповідач вчитель математики 

Гирасимюк І.І. (до 10 хв.). 

6. Звіт голови батьківського комітету Стратій Лілії Іллівни за I семестр 2022-2023 н.р. (до 

10 хв.). 

7. Основні проблемні питання, які потрібно вирішити у II семестрі 2022-2023 н.р. 

СЛУХАЛИ: 

1. Т.в.о. директора Чумака В.М., який доповів про підсумки освітнього процесу за I 

семестр 2022-2023 н.р. 

(Доповідь додається) 

2. Т.в.о. директора Чумака В.М., який доповів про підсумки виховної роботи за I семестр 

2022-2023 н.р. 

(Доповідь додається) 

3. Т.в.о. директора Чумака В.М., який доповів про підсумки військово-спортивної роботи 

за I семестр 2022-2023 н.р. 

(Доповідь додається) 

4. Соціального педагога Іванюка Р.Я., який доповів про стан організації харчування у I 

семестрі 2022-2023 н.р. 

(доповідь додається) 

5.  Вчителя математики Гирасимюк І.І., яка доповіла про особливості проходження НМПТ 

у 2023 р. 

(Доповідь додається) 



6. Голову батьківського комітету ліцею Стратій Лілію Іллівну, яка доповіла про витрачені 

батьківські кошти протягом I семестру 2022-2023 н.р. 

(Доповідь додається) 

7. Т.в.о. директора ліцею Чумака В.М., який назвав основні проблемні питання, які 

потрібно вирішити у II семестрі 2022-2023 н.р. 

(Доповідь додається) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Батькам взяти на особистий контроль виконання домашніх завдань ліцеїстами у вихідні 

дні. 

2. Адміністрації ліцею та батькам посилити контроль за станом відвідування ліцею 

ліцеїстами. 

3. Адміністрації ліцею та батькам взяти на контроль вчасне виставлення вчителями-

предметниками оцінок у класних електронних журналах. 

4. Батькам та вихователям слідкувати за зовнішнім виглядом ліцеїстів (чиста форма одягу, 

зачіска та ін.). 

5. Батькам та адміністрації ліцею взяти на контроль дотримання протиепідемічних 

заходів. 

6. Забезпечити дієву роботу батьківських комітетів класів з питань покращення умов 

навчання та проживання ліцеїстів ліцею. 

7. При виявлені факту куріння у ліцеї батьки будуть притягнуті до відповідальності в 

установленому законодавством порядку. 

8.  У разі використання мобільних телефонів за непрезначенням вихователі мають право їх 

вилучати. 

9. Вилучати мобільні телефони протягом нічного перебування ліцеїстів (з 21.30 год. до 

07.10 год.). 

10. До 01.09.2023 р. оформити клас безпеки у ліцеї. 

 

 

 

Голова зборів                                                                                                     Віталій ЧУМАК 

 

Секретар зборів                                                                                              Валерія КЛЕБАН 


