
План роботи з батьківською громадськістю на 2016/2017 навчальний рік 

Завдання педагогічного колективу – залучити батьків у загальний виховний процес, використовуючи їх творчі 

можливості у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами та 

дітьми; зробити батьків союзниками школи, продовжити тісну співпрацю щодо виховання дітей, зміцнення матеріально-

технічної бази школи. 

Основні напрями роботи з батьками: 
- участь батьків у роботі школи, організації навчально-виховного процесу, зміцненні матеріально-технічної бази 

школи; 

- робота батьківських комітетів класів; 

- проведення класних зборів, загальних зборів колективу загальноосвітнього навчального закладу, засідань ради 

навчального закладу; 

- особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками;  

- консультації для батьків, психолога, логопеда, учителів, соціального педагога, громадськості. 

 

№ Зміст заходів Термін Відповідальний 

1.  Провести обстеження житлово-побутових умов родин: 

- сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах; 

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

- дітей-інвалідів 

- багатодітних сімей; 

- дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, 

- дітей-напівсиріт; 

- дітей, які виховуються одинокими матерями. 

Вересень  

Січень  

Класні керівники 

2.  Взяти під контроль сім’ї, у яких батьки не забезпечують 

належного сімейного виховання. 

Вересень Класні керівники 

3.  Організувати спільну діяльність з родинами учнів, що 

потребують посиленої уваги (обдарованими школярами, “важ-

кими” підлітками). 

Упродовж  

навчального 

року 

Бандура І.О.,  

класні керівники 

4.  Проводити в школі: 

- консультації вчителів-предметників; 

Упродовж  

навчального 

Класні керівники 



- індивідуальні бесіди з класними керівниками, вчителями 

- предметниками, адміністрацією; 

- консультації психолога, соціального педагога, 

- святкові концерти. 

року 

5.  Залучати батьків до участі у загальношкільних, класних 

виховних заходах, проведенні творчих зустрічей, конференцій 

тощо. 

Упродовж  

навчального 

року 

Адміністрація школи 

6.  Залучити батьків до педагогічного процесу: участь батьків ( у 

разі необхідності) у педагогічних радах, наукових 

конференціях, засіданнях методичних об’єднань класних 

керівників; періодичне анкетування батьків (оцінка діяльності 

школи батьками з виховання та навчання школярів, пропозиції 

щодо вдосконалення навчально-виховного процесу).  

Упродовж  

навчального 

року 

Адміністрація школи 

7.  Продовжити роботу Ради навчального закладу. Упродовж  

навчального 

року 

Адміністрація школи 

8.  Індивідуальна робота з батьками, діти яких потребують 

індивідуального контролю 

Упродовж  

навчального 

року 

Бандура І.О.,  

класні керівники 

9.  Проводити санітано-просвітницьку роботу з батьками, бесіди з 

виховання здорового способу  життя на теми:  

- Запобігання інфекційних та паразитарних захворювань; 

- Обережно, гепатит! 

- Обережно гостро-респіраторні захворювання, грип! 

- Необхідність дотримання режиму дня дітьми. 

- Необхідність правильного харчування 

Упродовж  

навчального 

року 

Класні керівники 

 
 


