
Спільна діяльність школи і сім’ї з виховання учнів y 2021/2022  

навчальному році 

Основні завдання: виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу; формування в кожного учня 

національної свідомості і громадянської зрілості; забезпечення системного підходу до 

роботи з батьками. 

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

    Завдання:  

1.  Ознайомлення батьків із завданнями діяльності педагогічного колективу на новий 

навчальний рік. 

2.  Дотримання єдиних вимог до учнів у школі та сім’ї. 

3.  Підвищення педагогічної культури і надання психолого-педагогічної допомоги батькам у 

вирішенні проблем сімейного виховання. 

4.  Залучення батьків до спільної діяльності з дітьми. 

5.  Надання батькам допомоги в коригуванні виховання в сім’ях окремих учнів. 

6.  Організація діяльності загальношкільної Ради школи, батьківських комітетів класу.  

 

 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи Термін виконання 

Відпові-

дальні 

Відміткапро 

виконання 

1. 

Проводити загальношкільні 

батьківські збори 
1 раз на семестр 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

2. 

Вивчати умови проживання 

вихованців 

Протягом року 

Класні 

керівники, 

вихователі, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

3. 

Організувати роботу 

батьківського всеобучу 
До 15 вересня 2021 р. 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

4. 

Проводити консультації, 

бесіди (та інші форми роботи) 

з питань виховання та 

навчання учнів. 
Протягом року 

Дирекція, 

класні 

керівники, 

вихователі, 

практичний 

психолог, 

Соціальний 

педагог 

 

5. 

Організовувати зустрічі 

батьків з лікарями, 

працівниками 

правоохоронних органів, 

управління у справах дітей, 

соціальними службами м. 

Тернополя 

Протягом року Дирекція, 

класні 

керівники, 

вихователі, 

практичний 

психолог 

Соціальний 

 



педагог 

6. 

Організувати профілактичну 

роботу з батьками, які 

ухиляються від виконання 

своїх обов’язків щодо 

виховання та навчання дітей. 

Залучати до участі у 

шкільному житті 

Протягом року Дирекція, 

Рада школи 

 

7. 

Забезпечити організацію й 

проведення зустрічей, 

конференцій із 

правоохоронними органами з 

питань правової освіти, 

профілактики правопорушень; 

працівниками медичних 

закладів, громадськими 

організаціями щодо 

формування здорового 

способу життя 

Протягом року Дирекція, 

класні 

керівники, 

вихователі, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

Педагог-

організатор 

 

9. 
Проводити батьківські збори  

по класах згідно з планом 

1 раз на чверть Класні 

керівники 

 

 

 

Засідання Ради школи     

                                                                   

І  засідання  /  01  вересня 2021 р./ 

 

1. Підведення підсумків роботи Ради школи за минулий навчальний рік. Вибори голови Ради.  

Смачило І. М. 

 2. Погодження робочого навчального плану та затвердження режиму роботи школи.  

                                                                                                                                                         Гук 

І. В. 

3. Режим дня в школі та порядок  дозволу  виїзду учнів додому. 

                         Маніло О.В.  

4. Про організацію християнського виховання у школі. 

Голова ради школи. 

5. Про заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму.     

                                                                                                                             Пилипишин Г. М. 

6.  Ознайомлення з нормативними документами МОН України та управління освіти і науки 

облдержадміністрації про організований початок нового 2021/2022 навчального року та  

цілодобове зарахування учнів до школи. 

Смачило І. М. 

 

7. Про виконання заходів безпеки в освітньому середовищі у зв’язку з епідеміологічною 

ситуацією, обумовлених нормативними документами МОЗ та МОН України  (за потреби) 

Рига О.Ю. 

 

 

 

ІІ   засідання   /грудень  2021 р./ 

           __________________________________________________ 

 1.  Про роботу педагогічного колективу з формування в учнів школи ціннісного ставлення 

до культури і мистецтва.    



                                                                                                                                                     

Маніло О.В. 

2.   Про закінчення І семестру. Про  умови та строки подання документів для ЗНО.  

    «Сліпа батьківська любов – як не зашкодити». 

                                                            Гук І. В. 

        3.  Про організацію медичного обслуговування учнів школи у 2021/2022 н.р.. 

                                                                                                                                                      Рига 

О.Ю. 

4.   Про проведення у школі різдвяно-новорічних свят. 

 

    Голова ради школи 

                                  

ІІІ  засідання / лютий 2022 р./ 

1. Роль родини у формуванні  в учнів з особливими освітніми потребами ціннісного 

ставлення до себе і оточуючих. 

                                                                                                                                                     

Маніло О.В.                                                                                                                                          

2. Насильство в сім’ї як проблема превентивного виховання. 

                                                                                                                                                  

Смачило А. В.                        

                                                                                         

3. Про участь учнів 12-го класу у Всеукраїнському конкурсі «Ерудит».                                

    Гук І.В.             

4.  Про організацію корекційної роботи з учнями школи-інтернату у 2021/2022 н.р. 

 

    Банько І.І.  

 

 

ІV  засідання  / травень, 2022 р./ 

 

1.   Про організоване закінчення 2021/2022 навчального року.      

                                                                                                                               Смачило І.М., 

                                                                                                                                      Гук І.В. 

 

2. Про розгляд та погодження робочого навчального плану школи на 2022/2023 навчальний 

рік. Вибір навчальних предметів варіативної складової робочого навчального плану.                                                                                                        

                                                                                                                                                        Гук 

І.В. 

 

3. Організація  допомоги батьків у підготовці школи  до нового 2022/2023 навчального року. 

Голова ради школи. 

 4. Оздоровлення учнів у період літніх канікул.                                                                  

                                                                                                                                     Маніло О.В. 

 

Б а т ь к і в с ь к і    з б о р и  

 

Грудень,   2021 р. 

 

1. Взаємодія школи і сім’ї у формуванні особистості дитини з особливими освітніми 

потребами. 

Маніло О.В.                                                                                                                                 

 

2.  Розвиток мотивації до навчання учнів у школі. 

Гук І. В. 



 

3. Правова відповідальність батьків та неповнолітніх. 

Домбровська Л. О.,  

Смачило А. В. 

4. Про профілактику простудних  та інфекційних захворювань учнів. 

Рига О.Ю. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Травень, 2022 р. 

1.  Звіт директора школи  перед трудовим колективом, батьківським  комітетом та 

громадскістю.                                                                                                                      

                                                                                                                                    Смачило І.М. 

  

2. Про стан роботи у школі з формування в учнів трудових навичок, профорієнтації. 

Ознайомлення батьків з переліком навчальних закладів для продовження навчання 

випускників школи.  

                                                                                                                               Маніло О.В. 

4. Забезпечення безпеки неповнолітніх. Відповідальність батьків за забезпечення безпеки 

життєдіяльності учнів у літній період. 

                                                                                                                              Пилипишин Г.М. 

 

 

 


	Б а т ь к і в с ь к і    з б о р и

