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І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1. Батьківський   комітет   є   добровільним    громадським   формуванням,  

створеним   на   основі    єдності   інтересів   батьків    щодо    реалізації   прав   

 та    обов’язків   своїх  дітей  під  час  їх  навчання  у  загальноосвітній  школі 

  І-ІІІ ступеня  м. Берестечко. 

2. У своїй  діяльності  батьківський  комітет  керується  Конституцією  України, 

Законами   України    «Про освіту»,   «Про  загальну  середню   освіту»,  «Про 

об’єднання  громадян»,  Конвенцією ООН   «Про   права   дитини», 

Положенням про загальноосвітній  навчальний  заклад, статутом  ЗОШ  І-ІІІ ст. 

м. Берестечко 

3. Члени  батьківського  комітету, термін його  повноважень  визначаються  

Радою  ЗОШ І-ІІІ ст. м. Берестечко 

 

ІІ. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ 

 

1.Захист  інтересів  своїх  дітей, надання допомоги  педагогічному колективу  в  

реалізації  завдань  загальної  середньої  освіти. 

2. Створення умов для: 

- формування й розвитку особистості учня та його  громадянських  позицій, 

становлення учнівського самоврядування; 

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних  святинь, української 

мови і культури, історії та  культури  народів, які проживають  в  Україні; 

- формування  загальнолюдської  культури  й  моралі, культури  міжетнічних 

 відносин; 

 - захисту  здоров’я  та  збереження  життя  і  здоров’ я  дітей; 

 - підтримки  обдарованих  дітей; 

- усебічного  зміцнення  зв’язків   між  родинами, навчальним  закладом  і    

громадськістю  з метою  встановлення  єдності  їх  виховного  впливу  на  дітей; 

- залучення  батьківської  громадськості  до  професійної  орієнтації  учнів, 

позакласної  та  позашкільної  роботи. 

 

ІІІ. ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ ДІЯЛЬНОСТІ  Є: 

- законність; 

- гласність; 

- колегіальність; 

- толерантність; 

- виборність; 

- підзвітність і відповідальність  перед  загальними  зборами батьків   ЗОШ І-ІІІ 

ст. м. Берестечко 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. ПРАВА ТА  ОБОВ’ЯЗКИ   БАТЬКІВСЬКОГО   КОМІТЕТУ 

 

Батьківський комітет має  право: 

- брати  участь в  обстеженні  житлово-побутових  умов, які  перебувають у 

несприятливих  соціально-економічних умовах; 

- установлювати  зв’язки з  місцевими  органами  виконавчої  влади, 

  сільськогосподарськими  підприємствами  щодо  надання фінансової та 

     матеріально-технічної  допомоги  ЗОШ  І-ІІІ ст. м. Берестечко; 

-   виносити  на  розгляд  керівництва  школи  пропозиції  щодо вдосконалення          

умов  організації  навчально-виховного  процесу  в  школі. 

- звертатися до директора  школи, класних керівників, піклувальної,  

педагогічної ради та ради  школи  щодо  роз’яснення  стану й перспектив 

   роботи  школи та з окремих питань, що турбують батьків; 

- скликати  позачергові  батьківські збори (конференції); 

- створювати  благодійні  фонди  відповідно до чинного законодавства 

України, у тому числі  контролювати  надходження та розподіл грошей; 

-    надавати  пропозиції  щодо матеріальної допомоги  учням, стимулювати  

діяльність педагогічних  працівників  і результативність  виступів учнів - 

переможців  олімпіад; 

  -    сприяти покращенню  харчування  учнів; 

-    сприяти  дотриманню  санітарно-гігієнічних та  матеріально-технічних  умов  

функціонування  навчального  закладу; 

-       брати  участь  у  прийнятті  рішень  стосовно  організації  оздоровлення      

учнів; 

 -      контролювати  раціональне  використання  фондів  школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


