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Батьківський комітет школи створюється з метою захисту законних інтересів дітей в 

органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а 

також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної 

середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної 

життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і 

досягнення обов'язкового рівня базової підготовки. 

Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню 

умов для: 

• формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, станов-

лення учнівського самоврядування; 

• виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і 

культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні; 

• формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин; 

• захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей; 

• здобуття учнями обов'язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей 

та підтримки обдарованої молоді; 

• запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час; 

• всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з 

метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей; 

• залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та 

позашкільної роботи; 

• організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед 

батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей; 

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою. 

Основними принципами діяльності батьківських комітетів є: 

• законність; 

• гласність; 

• колегіальність; 

• толерантність; 



• виборність; 

• організаційна самостійність у межах повноважень, визначених Положенням та 

законодавством; 

• підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків школи, класів. 

План роботи батьківського комітету ЗОШ І-ІІІст №9 

2013 – 2014 н. р.  

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1 Сприяти школі в навчанні та вихованні учнів, 

всебічно зміцнювати зв’язки між сім’єю та 

школою, залучати батьків до активної участі в 

житті школи, до позакласної та позашкільної 

роботи. 

Постійно Голова 

батьківського 

комітету 

2 Організовувати та здійснювати педагогічну 

пропаганду серед батьків школи 

Постійно Гигиняк Л.І 

3 Надавати посильну допомогу в зміцненні 

матеріально-технічної бази школи, ремонті 

шкільних приміщень 

Постійно Члени 

батьківського 

комітету 

4 Регулярно проводити засідання, на яких 

розглядати питання: 

4.1. Організація навчально-виховного процесу в 

школі (навчальні плани, режим роботи, ЗНО, 

харчування, ГПД, гурткова робота); 

4.2. звіт про використання коштів батьківського 

фонду за минулий рік; 

4.3. про поведінку та відвідування учнями школи; 

4.4. про закінчення І семестру та план роботи на 

зимові канікули; 

4.5. про результативність навчальних досягнень 

учнів 3-11 класів за І семестр; 

4.6. про стан роботи з учнями, схильними до 

правопорушень; 

4.7. про впровадження профільного навчання на 

наступний навчальний рік; 

4.8. про ремонтні роботи влітку; 

4.9. підведення підсумків роботи комітету за рік, 

оголошення подяк. 

Протягом 

2013 – 2014 н. 

р. 

Голова 

батьківського 

комітету 

 



План засідань батьківського комітету ЗОШ І-ІІІст № 9 

2013-2014 н. р.  

№ п / 

п 
Тематика засідань 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1 1. Зустріч батьківських комітетів класів з 

адміністрацією школи. Екскурсія 

школою, знайомство з плануванням і 

основними завданнями роботи 

навчального закладу на 2013 – 2014 

навчальний рік 

2. Затвердження плану роботи 

батьківського комітету на 2013-2014 рік 

3. Вибори голови батьківського комітету 

4. Інформація адміністрації школи щодо 

початку навчального року. 

5. Інформація соціального педагога про літнє 

оздоровлення дітей. 

Вересень Голова 

батьківського 

комітету 

2 1. Про стан роботи з учнями, схильними до 

правопорушень. 

2. Про організацію безпечного перебування 

учнів у школі. 

Листопад Андрущенко Л.М 

 

Герасименко В.П 

3 1. Про закінчення І семестру та план роботи 

на зимові канікули. 

2. Про результативність навчальних 

досягнень учнів 3-11 класів за І семестр. 

Інформація адміністрації школи. 

Грудень Шендрик С.М 

 

Іващенко Н.М 

4 1. Про поведінку та відвідування учнями 

школи. 

2. Про проведення літньої оздоровчої 

кампанії « Літо – 2014» 

3. Про відповідальність батьків за 

виховання дітей 

Березень  

5 1. Про впровадження профільного навчання 

на 2014 – 2015 навчальний рік. 

2. Про ремонтні роботи влітку. 

3. Підведення підсумків роботи комітету за 

рік,планування роботи на наступний 

навчальний рік 

Травень Голова 

батьківського 

комітету 

 


