Затверджую
Директор школи
_________ І.А. Шульженко
«_11_» вересня 2017р.
План роботи
загальношкільного батьківського комітету
на 2017/2018 навчальний рік
№

Заходи

зп

Дата

Відповідальні

виконання

виконання

І засідання
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Про підсумки роботи
батьківського комітету
протягом 2017/2018
навчального року.
Затвердження плану роботи
батьківського комітету на
2017/2018 навчальний рік.
Вибори нового голови
батьківського комітету та
секретаря.
Ознайомлення членів
батьківського комітету з його
основними завданнями,
змістом роботи, з правами та
обов’язками членів комітету.
Розподіл обов’язків між
членами батьківського
комітету.
Про підсумки проведення
громадського огляду
проживання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Ознайомлення зі статутними
вимогами й правилами
внутрішнього розпорядку.
Дотримання вимог щодо
зовнішнього вигляду учнів –
шкільна форма.
Різне

Вересень

Бейзим Л.В.

Вересень

Шульженко
І.А.

Вересень
Вересень

Голова БК

Вересень
Вересень
Тараскіна Л.В.

Вересень

Вересень

Відмітка про

ІІ засідання
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Про підсумки участі
представників від батьків у
загальношкільних, міських
заходах протягом вереснягрудня 2017 року.
Про підготовку та проведення
новорічних свят.
Про підсумки проведення
громадського огляду
проживання дітей, які
опинились у складних
життєвих обставинах.
Про відвідування учнями
школи. Сприяння батьків
щодо роботи з учнівським
самоврядуванням
Про особливості ЗНО у
2017/2018 навчальному році.

Грудень

Малежик А.В.

Грудень

Єрмоленко
Н.І.
Тараскіна Л.В.

Різне

Грудень

Грудень

Грудень

Єрмоленко
Н.І.

Грудень

Кучер Ю.О.

ІІІ засідання
1.

Про участь батьків у
формування моральних
якостей учнів.

Лютий

2.

Про підсумки участі
представників від батьків у
загальношкільних, міських
заходах протягом грудня-січня
2017-2018 року.

Лютий

3.

Стан здоров’я підлітків та
шляхи його покращення.

Лютий

Баглик І.Ю.

4.

Про результати медичного
огляду учнів.

Лютий

Баглик І.Ю.

5.

Різне

Лютий
ІV засідання

Члени БК

1.

2

2.
3.

4.

Ознайомлення з нормативною
базою Міністерства освіти і
науки України «Про порядок
закінчення 2017/2018
навчального року».
Про заходи щодо підготовки
школи до нового 2018/2019
навчального року та участь
батьків школи у ремонті
класних кімнат та приміщень
школи
Організація оздоровлення
учнів влітку 2018 року.
Підведення підсумків роботи
батьківського комітету за
2017/2018 навчальний рік.
Різне

Квітень

Шульженко
І.А.

Квітень

Шульженко
І.А.

Квітень

Єрмоленко
Н.І.
Голова БК

Квітень

