
1. Завдання батьківського комітету 

1.1.  Відповідно  до  Статуту  школи  батьківський  комітет  створюється  з 

метою сприяння школі в здійсненні навчання та виховання учнів. 

1.2.  Основними завданнями  батьківського комітету є: 

-  всебічне  зміцнення  зв'язку  між  сім'єю  та  школою  з  метою  встанов-

лення  єдності  виховного  впливу  на  дітей  з  боку  педагогічного  колективу  і 

сім'ї; 

-  залучення  батьків  до  активної  участі  в  житті  школи,  до  організації 

позакласної і позашкільної роботи; 

-  допомога  школі  в  здійсненні  обов'язкової  загальної  середньої  освіти, 

відповідно  до  ст.2  Закону  України  "Про  загальну  середню  освіту"; 

-  допомога  в  зміцненні  господарської  і  навчально-матеріальної  бази 

школи; 

-  заохочення  учнів  за  успіхи  у  навчальній  та  трудовій  діяльності,  за 

активну  участь  у  позашкільній  роботі  шляхом  нагородження  грамотами, 

подарунками, преміями, стипендіями. 

2. Організація і зміст роботи батьківського комітету 

2.1.  Батьківський  комітет  школи  обирається  загальношкільними 

батьківськими  зборами  на  початку  кожного  навчального  року  терміном  на  1 

рік.  Кількість його членів встановлюється  кількістю класів,  виходячи з розра-

хунку  один  представник  від  класу.  До  складу  шкільного  батьківського  комі-

тету  входить директор  школи. 

2. 2. Для ведення систематичної роботи батьківський комітет школи обирає з 

свого  складу  голову,  заступника голви  і  секретаря. 

2.3.  Засідання  комітету  проводиться  за  необхідністю,  але  не  рідше 

одного разу в місяць. 

2.4.  Батьківський  комітет  класу  обирається  загальними  зборами  батьків 

класув  складі  голови  і  2  -  4  членів.  Засідання  комітету  проводиться  за  необ-

хідністю,  але не рідше одного разу в місяць. 

2.5. Під  керівництвом  членів  батьківського  комітету  школи  можуть  ство-

рюватися  постійні  або  тимчасові  комісії  з  окремих  розділів  роботи,  склад 

комісії  і  зміст роботи  визначається батьківським  комітетом. 



3. Обов'язки батьківського комітету 

3.1.  Батьківський  комітет зобов'язаний організовувати допомогу  школі в: 

-  зміцненні  зв'язку  педколективу  з  батьками  учнів;  в  підвищенні 

відповідальності  батьків  за  навчання  і  вихованні  дітей  відповідно  до  ст.29 

Закону  України  "Про  загальну  середню  освіту". 

- організації гарячого харчування  школярів. 

- створенні і використання фонду школи. 

- створенні необхідної матеріальної бази для навчання  і  виховання. 

- залученні  батьків  до  керівництва  окремими  видами  громадсько-корис-

ної діяльності  учнів. 

-  здійсненні  контролю  за  виконанням  школярами  "Правил  для  учнів", 

"Правил  вуличного  руху",  вимог  Статуту  школи  в  частині  носіння  учнівської 

форми. 

- організації і  проведення  зборів,  доповідей,  лекцій та бесід для  батьків з 

обміну досвідом  сімейного  виховання; 

- здійсненні  заходів  зі  зміцненням  господарської  і  навчально-матеріаль-

ної  бази  школи,  благоустрою  і  створення  в  ній  відповідних  санітарно-

гігієнічних  умов; 

-  проведенні  оздоровчої  і  культурно-масової  роботи  з  учнями  під  час 

навчання та канікул. 

3.2.  Батьківський  комітет  школи  і  батьківський  комітет  класу  керуються 

у  своїй  роботі  даним  Положенням,  рекомендаціями  директора  школи  і 

педагогічної ради, планом роботи школи і  постановами батьківських зборів. 

3.3.  Батьківський  комітет  складає  план  роботи  на  півріччя  або  на  рік. 

Зміст плану визначається  відповідно до умов  і  завдань школи. 

3.4.  Батьківський  комітет  школи  і  класні  комітети  приймають  рішення 

на засіданні за наявності не менше 2/3 членів. 

3.5.  Для  обговорення  і  вирішення  найважливіших  питань  скликаються 

батьківські  збори  (класні  не  рідше  4-х  разів  на  рік,  загальношкільні  -  1  -  2 

рази).  На  класних  зборах  обов'язкова  присутність  класного  керівника,  на 

загальношкільних - директора,  класних  керівників  і  вчителів. 

3.6.  Батьківський  комітет  школи  звітується  про  роботу  перед  загально-

шкільними  батьківськими  зборами,  а  класний  комітет  -  перед  класними,  в 

день  вибору  нового  комітету. 

3.7.  У  випадку  розбіжності,  яка  виникає  між  директором  і  більшістю 

членів  комітету,  при  недосягненні  згоди  спірне  питання  вирішується  район-

ним  або міським відділом освіти. 

3.8.  Комітети  ведуть  протоколи  своїх  засідань  і  батьківських  зборів,  які 

зберігаються  в справах  школи. 

4. Права батьківського комітету 

Батьківський комітет школи має право: 

4.1.  Встановлювати  зв'язок  з  державними  органами,  громадськими 

організаціями,  підприємствами  з  питань  надання  допомоги  школи  у 

проведенні  виховної  роботи,  зміцненні  її  навчально-матеріальної  бази,  а 

також з  питань ставлення батьків до  виховання  своїх дітей. 



4.2.  Виносити  на  розгляд  директора  і  педагогічної  ради  школи 

пропозиції  з  позакласної  і  позашкільної  роботи  учнями,  з  організаційно-

господарських  питань  щодо  поліпшення  роботи  педколективу  з  батьками 

учнів.  Директор  школи  і  педагогічна  рада  зобов'язані  уважно  розглянути 

пропозиції  батьківського  комітету  і  довести  до  його  відома  прийняті 

рішення. 

4.3.  Заслуховувати  повідомлення  директора  школи  про  стан  і 

перспективу  роботи  школи,  а  також  його  роз'яснення  з  окремих  питань,  що 

турбують  батьків. 

4.4.  Скликати загальношкільні та класні  батьківські  збори. 

4.5.  Періодично  заслуховувати  звіти  класних  батьківських  комітетів  і 

приймати рішення  що  до  полібшення  їх роботи,  заслуховувати  повідомлення 

окремих батьків про засади  сімейного  виховання учнів. 

4.6.  Брати  участь  у  створенні  фонду  всеобучу  і  вирішенні  питань  про 

надання  матеріальної допомоги  учням,  які  цього  потребують,  організовувати 

шкільні  платні  концерти,  вистави,  толоки  на  користь  школи  і  витрачати 

одержані кошти на заходи, асигнування яких бютжетом не передбачено. 

4.7.  Залучати  батьків до участі  в  керівництві  гуртками  та  іншами  видами 

позакласної та позашкільної роботи. 

4.8.  Класні  батьківські  комітети  мають  право  вносити  пропозиції 

класному  керівникові  що  до  поліпшення  позакласної  роботи  з  учнями, 

поліпшення  роботи  з  батьками  учнів  класу  і  заслуховувати  розяснення 

класного керівника з питань, які турбують батьків. 

4.9.  Голова  загальношкільного  батьківського  комітету  є  членом  педаго-

гічної ради школи. 


