ПОГОДЖЕНО
Директор Баришівського НВК
«гімназія – ЗОШ І-ІІІ ступенів»
___________________ Н.П.Калмикова
«____» ____________________ 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні голів батьківських комітетів
Голова ____________________ Н.В.Шило
«_____» ___________________ 2017

ПЛАН РОБОТИ
голів батьківських комітетів Баришівського НВК «гімназія – загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» на 2017-2018 навчальний рік
№

Заходи

Термін

Виконавець

Організаційна робота
1.
2.

3.

Вибори батьківських комітетів в усіх класах НВК та затвердження
вересень
представників класів ради НВК
Затвердження плану роботи і персонального складу навчальножовтень
виховної, інформаційно-просвітницької, дисциплінарної та
господарської комісії
Затвердження графіка проведення засідань
2-й вівторок місяця

Класні керівники
Калмикова Н.П.,
Шило Н.В.
Калмикова Н.П.,
Шило Н.В.

Участь у навчально-виховній роботі
1.
2.
3.

Проведення батьківських зборів «Підсумки роботи в 2017-2018
н.р. та завдання на новий рік»
Проведення батьківських зборів у поєднанні з особистим
спілкуванням батьків із вчителями «Розмова наодинці»
Проведення батьківських зборів у поєднанні з відкритими

вересень

Класні керівники

листопад

Класні керівники,
дирекція НВК
Класні керівники,

грудень

уроками для батьків «Чого і як ми вчимося?»
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Проведення батьківських зборів у формі «живого» журналу «Наш
НВК і ми»
Участь у спільних засіданнях ради та піклувальної ради
- «Виконання учнями Статуту НВК»;
- «Перспективи розвитку матеріально-технічної бази НВК»;
- Підсумки проведення ремонтних робіт
Участь у проведенні міні-тренінгів:
- «Співпраця – це реально»
- «Проблеми батьків та дітей»
Участь у проведенні круглих столів:
- «З чого починається імідж НВК»;
- «Маю право»;
- «Я і мої друзі»
Організація «Днів довіри» (педагоги, медики, психологи ведуть
прийом)
Організація консультацій з питань навчання та виховання дітей,
ведення «скриньки пропозицій», «гарячої лінії зв’язку». телефону
довіри (5-31-62, 5-41-76)
Участь у розробленні та проведенні акцій «Я-господар НВК»,
«Шкільне подвір’я», «Готуємось до зими», «Піклуємося про
птахів»
Участь у семінарі «Нетрадиційні форми роботи з батьківською
громадою»
Участь у педраді «Як зробити дітей і батьків щасливими»

березень
листопад
березень
червень
листопад
січень
жовтень
січень
лютий
протягом року
протягом року

Максимишина Н.С.,
Трофімова Н.В.
Лепета В.В.,
Кононець І.В.
Калмикова Н.П.,
Демиденко Н.О.,
Шило Н.В.,
Матус В.І.
Болосова Л.С.,
Іващенко Р.Ю.,
Ремська О.В.
Орленко С.А.,
Бурдун О.А.,
Луневська В.І.
Болосова Л.С.,
Шевченко Т.Ю.,
Лозіцька О.А.
Болосова Л.С.,
Розумна Н.В.

протягом року

Яценко Л.М.,
Петренко О.М.

січень

Лепета В.В.,
Філіпова Л.Г.
Болосова Л.С.,
Ярошенко К.О.

січень

13.
14.

Участь у проведенні виховних годин «Професія твоїх батьків»
Участь в організації святкування Дня вчителя, Нового року,
Міжнародного жіночого дня, Дня матері, дня НВК та ін..

15.

Участь в організації виставки художньої творчості та
декоративно-вжиткового мистецтва учнів та їх батьків

березень

16.

Проведення благодійних ярмарків, благодійних концертів за
участю учнів та їх батьків

березень,
жовтень

17.

Допомога в організації конкурсів «Вчитель року», «Учень року»

1.

Участь у забезпеченні матеріально-технічної бази НВК:
- проведення ремонту кабінетів інформатики;
- проведення ремонту кабінету заступника директора,
початкових класів;
- проведення ремонту, методичного кабінету, біології
Участь у фінансовому забезпеченні життєдіяльності НВК:
- придбання необхідних канцтоварів та обладнання;
- передплата періодичних видань для бібліотеки на 2018 рік;
- придбання необхідної методичної літератури, наочних
посібників та демонстраційного матеріалу;
- придбання засобів миття, чищення, дезінфекції захисту;
- придбання матеріалів для утеплення приміщень НВК;
- закупівля інвентарю для благоустрою території НВК;
- придбання необхідних запчастин для швидкого ремонту

2.

лютий
протягом року

жовтень,
квітень
Участь в соціально-економічній та господарській діяльності НВК
протягом року

серпень
жовтень
листопад
вересень
вересень
жовтень
вересень

Класні керівники
Класні керівники,
Болосова Л.С.,
Гірман-Фоміна О.В.
Калмикова Н.П.,
Болосова Л.С.,
Артюх О.В.
Болосова Л.С.,
Гірман-Фоміна О.В.,
Семененко Л.П.
Демиденко Н.О.,
Івасенко Л.М.
Шило Н.В., Матус В.І.,
Демиденко Н.О.

Голови батьківських
комітетів 4-х, 6-х,9-х
класів

3.

Проведення рейдів-перевірок світлового, теплового та
повітряного режиму кабінетів

1 раз на чверть

Яценко Л.М.,
Максимишина Н.С.

4.

Періодичні перевірки якості гарячого харчування, соків, молока,
асортименту буфетів

1 раз на чверть

5.

Перевірка стану збереження меблів, технічних засобів та майна
НВК, вирішення питання компенсації завданої шкоди

1 раз на квартал

6.

Організація контролю за станом шкільного подвір’я, участь в
озелененні та облаштуванні квітників

7.

Організація допомоги батьків у проведенні ремонту приміщень,
протягом року
забезпеченні сучасними освітніми засобами
Участь у забезпеченні дисципліни та порядку

Калмикова Н.П., голови
батьківських комітетів
1-4-х класів
Яценко Л.М., голови
батьківських комітетів
5-8-х класів
Класні керівники,
Яценко Л.М., голови
батьківських комітетів
1-11-х класів
голови батьківських
комітетів 1-11-х класів

1.

Контроль за роботою працівників НВК (сторожів, прибиральниць)

1 раз на місяць

2.

Участь батьків у перевірках виконання в НВК правил
внутрішнього розпорядку
Проведення індивідуальної роботи з проблемними сім’ями,
вивчення умов життя «складних дітей»

1 раз на чверть

3.

4.

Участь у проведенні рейдів «Вулиця», «Сім’я»,»Відпочинок»

вересень-листопад,
березень-серпень

щомісяця

щомісяця

Калмикова Н.П.,
Демиденко Н.О.
Шило Н.В.,
Трофімова Н.В.
Шевченка Т.Ю.,
Болосова Л.С.,
Демиденко Н.О.,
Матус В.І.
голови батьківських
комітетів 5-11х класів,
Шевченко Т.Ю.

