
КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД   

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ЛІЦЕЙ  №142 ІМЕНІ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ 
 

П Р О Т О К О Л 

засідання методичної   ради 

        від «25» січня 2021 р.        №4 

Про перепрофілювання (зміни типу) закладу освіти  

Присутні члени ПМК, вчителі вищої категорії, «учителі-методисти», 

«старші учителі» - 78 чоловік. 

СЛУХАЛИ: директора ліцею Хмеленко Л.В., яка привернула увагу 

присутніх, що відповідно до статей 6, 8, 9, 12, 34, 35, Закону України «Про 

повну середню загальну освіту, статті 78 «Закону України» за підсумками 

обговорень з педагогічною та батьківською громадськістю та враховуючи 

нині діючий статус  –  комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей 

імені П’єра де Кубертена» - пропонується: 

- залишити тип закладу без змін, додавши – академічного спрямування;  

- структурними підрозділами вважати «гімназія – ліцей»;  

-    за можливістю - початкову школу виокремити в окрему юридичну 

одиницю з окремим входом та басейном. 

Підсумки обговорень з батьківською громадськістю відбулися 

дистанційно 20 січня 2021 року (протокол батьківських зборів  №1  від 20 

січня). В голосуванні взяли участь 678 батьків (в ліцеї навчається 1331 

учень): за отримання статусу «гімназія»  (початкова школа + гімназія)  - 53%, 

47% підтримують надання статусу «ліцей» (гімназія + ліцей). 

Більшістю батьків було запропоновано залишити при ліцеї № 142 

початкову школу і винести її як окрему юридичну одиницю.  

Обговорення з педагогічною громадськістю проводилося на зборах 

колективу 25.01.2021 р. (протокол  зборів  колективу №1  від 25 січня): 

присутні 73 вчителя : за отримання статусу «гімназія»  (початкова школа + 

гімназія)  - 49%,  51% підтримують надання статусу «ліцей» (гімназія + 

ліцей). 

ЗАСЛУХАЛИ пропозиції щодо перепрофілювання закладу: 

Заклад - як ліцей академічного спрямування зможе здійснювати 

профільну середню освіту в старшій школі відповідно до освітніх потреб, 

нахилів, здібностей здобувачів освіти, які зумовлені орієнтацією на 

майбутній професійний рівень: 



заклад має відповідне матеріальне та кадрове забезпечення; зручне 

географічне розташування дозволить випускникам 9-х класів безпечно та в 

короткий час дістатися до місця навчання; 

ліцей - єдиний серед закладів країни, який представляє Україну в 

Міжнародній мережі шкіл П’єра де Кубертена; заявив себе як осередок 

спортивного-оздоровчого та культурного руху на міжнародному рівні. Для 

членства в міжнародній мережі наявність статусу «Ліцей імені П’єра де 

Кубертена» є обов’язковим; 

заклад з 2003 року має ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки 

водіїв автотранспортних засобів категорії «В»;  здобувачі освіти та батьки 

дуже задоволенні можливістю отримати водійські посвідчення після 

досягнення  випускником 18-річного віку. 

Враховуючи кількість дітей, зареєстрованих на мікрорайоні закладу, які 

навчаються у початковій школі сьогодні, складає 57% від загальної кількості 

здобувачів освіти 1-4 класів. Після моніторингу кількості потенційних 

здобувачів освіти мікрорайону закладу ситуація в найближчі 5-ть років 

приблизно залишається аналогічною, тобто приблизна кількість 

першокласників щороку складатиме не більше 63 осіб. 

Але, безумовно, враховуючи численні запити батьків здобувачів освіти, 

кадровий потенціал, гідну матеріальну базу, створеного освітнього 

середовища для проведення корекційно-педагогічних занять дітей з 

особливими освітніми потребами, басейн -   зрозумілим і вкрай бажаним є 

відкриття окремої юридичної одиниці – «Початкова школа». 

 

УХВАЛИЛИ:  

Подати пропозиції щодо перепрофілювання (зміни типу) закладу освіти 

до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 

 

      Голова                                                                          Л.В. Хмеленко 

      Секретар                                                      Л.М.Данюшина 

 


