
ПРОТОКОЛ №4  

від 27.06.2019 р. 

Загальношкільних батьківських зборів  

Козинецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області 

 

Присутні:    педагогічний колектив – 13 чол. 

                     батьки учнів 1-9 класів  - 32 чол. 

                     медсестра Козинецької амбулаторії Тронц Т.П. 

Порядок денний 

1.Про обрання голови та секретаря зборів (директор школи Романенко С.Т.) 

2.Інформація з районної наради директорів закладів освіти за участю працівників 

Липовецького районного центру первинної медико – санітарної допомоги, опрацювання 

Листа Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 04.06.2019 року №01-

3094. (заступник директора школи Ніколайчук Г.В.) 

3.Про необхідність проведення  вакцинації проти кору (медсестра Козинецької 

амбулаторії Тронц Т.П.) 

СЛУХАЛИ: 

1.Директора школи Романенко С.Т. – про обрання голови та секретаря зборів. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1.Головою зборів обрати заступника директора школи з навчально- виховної роботи 

Ніколайчук Г.В., секретарем зборів – Повар Т.М. 

2.СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника директора школи з навчально- виховної роботи Ніколайчук Г.В. з 

наради директорів шкіл, яка відбулася 25.06.2019 р. у відділі освіти Липовецької РДА,  

про активізацію роз’яснювальної роботи серед педагогічних працівників і батьківської 

громадськості щодо необхідності проведення  вакцинації у зв’язку з тим,  що ситуація із 

захворюваності на кір в області залишається нестабільною і прогнозується третя хвиля 

зростання захворюваності. Звернула увагу заступник директора школи на Лист 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 04.06.2019 року №01-3094. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1.Інформацію заступника директора школи Ніколайчук Г.В. взяти до уваги в ході 

проведення роз’яснювальної роботи. 

3. СЛУХАЛИ: 

Про необхідність проведення  вакцинації проти кору - медсестру Козинецької амбулаторії 

Тронц Т.П., яка зазначила, що є в достатній кількості вакцина проти кору (КПК), вакцина 

якісна, має сертифікат ВООЗ. Вакцинація проводиться безкоштовно. З метою отримання 



щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря за місцем заключення декларації. 

Проінформовано присутніх про ситуацію в країні, області, районі, селі із захворювання на 

кір в 2018 та 2019 роках, а  також наголошено присутнім про необхідність обов’язкового 

медичного огляду перед початком навчального року та обов’язкову вакцинацію учнів до 

01.09.2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Довести інформацію про обов’язкове щеплення від кору до відома всіх батьків учнів 

школи (голови батьківських комітетів, батьки учнів, класні керівники, працівники мед 

закладу) 

 

Голова зборів:                     Ніколайчук Г.В. 

Секретар зборів:                 Повар Т.М. 


