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РОЗДІЛ 8. Організація роботи з батьками 
Завдання:   Підвищити рівень педагогічних знань батьків, виховувати  у батьків почуття відповідальності за                 

                   майбутнє своїх дітей,  залучати батьківську громадськість до життя школи. 

 

Цільові  

настанови 

№ 

п/п 

Зміст діяльності Термін Відповідальний Аналіз та 

інформаційне 

забезпечення 

Відмітка 

про 

виконання 

Вивчення 

особливостей 

оточуючого 

середовища 

1. Продовжувати вивчати умови родинного 

виховання учнів, рівень педагогічних 

знань батьків. 

вересень 

2017 

Кл.керівники План виховної 

роботи 

 

2. Продовжити роботу по вивченню 

соціального складу сімей. 

до 

15.09.2017. 

Кл.керівники 1-11 

класів 

Соціальний 

педагог 

Соціальний паспорт, 

списки 

неблагонадійних та 

малозабезпечених 

сімей 

 

Забезпечення 

психолого-

педагогічної 

допомоги 

батькам 

1. Продовжити роботу з родинами учнів, 

які потребують особливої уваги, роботу 

з сім’ями,що опинились у складних 

життєвих обставинах 

Постійно Соціальний 

педагог 

План роботи 

соціального педагога 

 

2. Продовжити роботу батьківського 

лекторію. 

За планом  Христова С.В., 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Плани виховної 

роботи класних 

керівників 

 

3. Забезпечити інформацію батьків з 

питань виховання: розділ “Робота з 

батьками на сайті школи” 

Постійно Христова С.В. 

Шалалієва В.О 

Соціальний 

педагог 

Матеріали   

Включення 

батьків у 

педагогічний 

процес, аналіз і 

оцінка його 

1. Провести батьківські збори За планом 

ВР 

Класні керівники Протоколи зборів  

2. Провести анкетування батьків з метою 

планування роботи з батьками. 

до 

15.09.2017 

Класні керівники Плани виховної 

роботи  

 

3. Обрати батьківські комітети в класах, вересень Класні керівники Матеріали засідань   
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результатів. 
 

делегувати представників до загально 

шкільного батьківського комітету. 

2017 Бубінець Г.В. 

4. Організувати роботу соціально-

психологічної консультативної служби 

для батьків  

Згідно з 

графіком 

Христова С.В. 

Шалалієва В.О. 

Соціальний 

педагог 

Графік консультацій  

5. Зміцнювати зв’язки учителів-

предметників з батьками,  діти яких не 

встигають у навчанні, з метою надання 

їм методичних консультацій. 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

вчителі-

предметники 

 

Плани виховної 

роботи 

(індивідуальна 

робота з учнями) 

 

6. Тримати під постійним контролем  сім’ї, 

що опинились у складних життєвих 

обставинах Підтримувати зв’язки з 

родинами, де виховуються учні, схильні 

до правопорушень.  

Протягом 

року 

Кл.керівники. 

Христова С.В. 

Шалалієва В.О. 

Соціальний 

педагог 

Картки ВШК  

7. Здійснювати правову освіту батьків, 

залучати до цієї роботи працівників 

правоохоронних органів. 

Протягом 

року 

Христова С.В., 

Соціальний 

педагог 

Класні керівники 

Графік зустрічей 

ССН з учнями та 

батьками 

 

8. Залучати батьківську громадськість до 

визначення претендентів на 

нагородження в номінаціях «Шкільного 

зорепаду» 

березень 

2018 

Христова С.В. 

Мацкуляк Ю.В. 

Духан  Г.В. 

Список для 

нагородження 

 

Забезпечення 

психолого-

педагогічної 

допомоги 

класним 

керівникам у 

роботі з 

батьками 

1. Надавати консультаційну допомогу 

класним керівникам по роботі з 

батьками 

Протягом 

року  

Христова С.В. 

Соціальний 

педагог, 

Шалалієва В.О. 

  

 


