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№ 

п/

п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

Організаційна робота 

1.  Проведення організаційно-

підготовчого засідання 

батьківського комітету. 

Вересень Адміністрація 

Голови БК класів 

 

2.  Проведення батьківських зборів в 

класах з виборами  батьківських 

комітетів класів . 

Вересень  Класні керівники  

3.  Затвердження плану роботи 

батьківського комітету, 

персонального складу комісій: 

 навчально-виховної роботи; 

 дисциплінарної; 

 господарської; 

 з перевірки якості 

харчування; 

 з впровадження 

Всеукраїнської  програми 

«Демократична школа». 

Листопад Голови  БК 

Директор НВК 

 

4.  Затвердження графіку проведення 

засідань батьківського комітету 

Листопад Голови БК 

Дирекція 

 

5.  Підсумки роботи БК за І півріччя 

та завдання на ІІ півріччя. 

Січень Голова  БК 

Директор НВК 

 

6.  Підсумки роботи БК за 2017-2018 

н.р. 

Червень Голова  БК 

Директор НВК 

 

7.  Додатково: 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Участь у навчально-виховній роботі 
1.  Проведення загальної  

батьківської конференції 

«Підсумки роботи Деснянської 

селищної ради  щодо розвитку 

освіти в селищі та перспективи на 

2017-2018 навчальний рік». 

Жовтень Начальник 

відділу освіти 

Директор НВК 

 Голови БК класів 

 

 

2.  Індивідуальні бесіди батьків з 

вчителями. 

Щосереди  Кл.керівники  



3.  Індивідуальні бесіди  з учнями. За потреби Адміністрація 

Класні керівники 

Батьки 

 

4.  Участь у спільних засіданнях БК 

та адміністрації НВК: 

 виконання навчальних 

програм учнями ; 

 правова освіта батьків і 

учнів; 

 науково-методичний підхід 

до навчання; 

  впровадження в навчально-

виховний процес ОДГ/ОПЛ 

згідно Всеукраїнської 

програми «Демократична 

школа». 

Протягом 

року 

Адміністрація     

Голова БК  

Голови комісій 

 

5.  Проведення моніторингових 

засідань БК та учнівського 

парламенту. 

1 раз на 

чверть 

Директор 

Парламент 

Голова БК 

Голови комісій 

 

6.  Проведення «Днів довіри» 

(педагоги, медики, психологи) 

Щосереди Адміністрація 

Психолог  

Голова БК 

 

7.  Проведення консультацій з питань 

навчання та виховання дітей, 

ведення «Скриньки пропозицій» 

«Гарячої лінії телефону довіри» 

411-109-77, 46-457 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

Голова БК  

 

 

8.  Участь  у семінарі «Роль 

батьківського виховання в 

соціальному становленні дитини» 

для 5-х класів. 

Листопад Соціальний 

педагог       

Голова БК 

Голови БК класів 

 

9.  Участь у виховних годинах в 9-

11класах «Моя майбутня 

професія» 

Березень  Класні керівники   

10.  Участь в організації виставки 

художньої творчості та 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

Жовтень 

Квітень 

Адміністрація 

Директор НВК 

 

11.  Проведення підсумкової  

конференції по результатах 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і захисту науково-

дослідницьких робіт Малої 

академії наук України. 

Квітень Директор гімназії 

 Голова БК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Допомога в організації і 

проведенні конкурсів «Нумо, 

хлопці!», «Нумо, дівчата!», «Міс 

осінь», «Ми патріоти України» та 

ін. 

Протягом 

року 

Директор гімназії 

 Голова БК 

 

 

13.  Додатково: 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Участь у забезпеченні дисципліни та порядку 

1.  Контроль за відвідуванням 

учнями занять. 

Щоденно Кл.керівники 

батьки 

 

2.  Участь батьків у виховних бесідах 

і заходах. 

Згідно плану Кл.керівники 

батьки 

 

3.  Проведення індивідуальної 

роботи з учнями та їх сім’ями. 

За потребою Кл.керівники 

Соціальний 

педагог 

Психолог 

БК класів 

 

4.  Додатково: 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Участь батьків в  Всеукраїнській програмі освіти для демократичного 

громадянства «Демократична школа». 
1.  Опрацювання Хартії Ради Європи 

з освіти для демократичного 

громадянства та прав людини. 

Грудень Директор гімназії 

БК  

Тренери ДШ 

 

2.  Підтримка учнівського 

парламенту щодо реалізації 

Концепції громадсько –активного 

навчального закладу. 

Протягом 

року 

Адміністрація 

БК 

 

3.  Участь в тренінгах, консультаціях, 

нарадах із впровадження в закладі 

Всеукраїнської програми 

«Демократична школа». 

Протягом 

року 

Адміністрація 

гімназії  

БК 

 

 

4.  Додатково: 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Участь у соціально-економічній та господарській діяльності гімназії 

1.  Проведення рейдів-перевірок 

світлового, теплового, 

повітряного режиму кабінетів. 

Раз на місяць БК  

2.  Періодичні перевірки якості 

гарячого харчування, 

сертифікатів на продукти. 

Протягом 

року 

БК 

Адміністрація 

 

3.  Участь в озелененні  закладу  і 

облаштуванні квітників. 

Протягом 

року  

БК 

Директор 

 

4.  Допомога класним керівникам у 

проведенні ремонту 

приміщень. 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

БК класів 

 



5.  Участь у фінансовому 

забезпеченні життєдіяльності 

закладу : 

 придбання необхідних 

канцтоварів та матеріалів; 

 придбання засобів для 

прибирання приміщень, 

дезінфекції; 

 придбання матеріалів для 

утеплення приміщень ; 

 придбання грамот, дипломів, 

кубків, медалей, рамок, 

фотопаперу для нагородження 

в конкурсах і змаганнях 

 придбання прапорів,символіки 

і атрибутики; 

 придбання необхідних 

матеріалів для ремонту 

водогону і каналізації, електро 

та інтернетмереж; 

 придбання лакофарбових та 

інших матеріаліві 

інструментів для забезпечення 

поточного ремонту споруд на 

території закладу, фасаду і 

приміщень будівлі. 

Протягом 

року 

БК 

 

 

6.  Участь у забезпеченні 

матеріально-технічної бази 

закладу, організації дозвілля учнів 

та естетичному оформленні 

приміщень: 

1) ЗОШ І ступеня: 

 естетичне оформлення 

коридорів першого поверху; 

 оформлення зони спілкування, 

відпочинку і рухливих ігор на 

другому поверсі; 

 закупівля стендів з безпеки 

життєдіяльності для початкової 

школи; 

 ремонт коридорів І поверху; 

 закупівля телевізорів і 

ноутбуків в кабінети початкової 

школи за потребою; 

 ремонт холу на вході в 

початкову школу. 

 

 

Протягом 

року 

 

 

БК 

 

 



2) Гімназія: 

 ремонт холу на вході в корпус 

№1; 

 поточний ремонт кабінету 

фізики № 308 з лаборантською; 

 закупівля меблів в кабінет 

фізики та для куточка 

спілкування; 

 ремонт спортивних 

роздягалень; 

 закупівля стендів в кабінет 

фізики, бібліотеку та 

учнівський парламент; 

 оформлення стіни в малій 

актовій залі  «Історія 

Деснянського НВК»» 

 оформлення коридорів першого 

поверху  корпусу №2 стендами 

«Цивільний захист» та  

«Безпека життєдіяльності»; 

 ремонт стрілецького тиру; 

 ремонт і обладнання зали для 

вечорів відпочинку, вогників і 

дискотек; 

 ремонт коридорів корпуса № 1; 

 закупівля БФП (МФУ). 
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