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План роботи батьківської Ради навчальних закладів 

Жовтневого району міста Харкова 

на 2016/2017 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

 

Місяць 

 

Питання, які будуть 

розглядатися 

 

Відповідальні Примітка 

1. 15.09  

2016 року 

Про співпрацю всіх 

учасників навчально-

виховного процесу з 

районною батьківською 

Радою у 2015/2016 н. р.  та 

перспективи роботи на 

2016/2017 н. р. Про 

підготовку закладів освіти 

району до нового 

навчального року з 

переглядом документального  

фільму про ремонтні роботи, 

проведені у закладах освіти 

району в ході підготовки до 

нового навчального року. 

Переверзева К.М., 

голова районної 

батьківської Ради. 

 

Затвердження річного плану 

батьківської Ради. 

Висунення кандидатур у 

члени міської батьківської 

Ради. 

Про  прийняття програми 

розвитку навчальних закладів 

Жовтневого району на 2017-

2019 роки та Плану роботи 

батьківської Ради навчальних 

закладів Жовтневого району 

міста Харкова на 2016/2017 

навчальний рік. 

Про правомірність надання 

благодійної допомоги 

навчальним закладам району. 

Про розгляд та обговорення 

«Порядку надходження та 



обліку благодійної допомоги 

від фізичних та юридичних 

осіб у закладах освіти 

Жовтневого району міста 

Харкова. 

 

2.  22.12 

2016 року 

Звіт щодо роботи, проведеної 

у Новобаварському районі за 

2016 рік. 

Переверзева К.М., 

голова районної 

батьківської Ради. 

 

Про участь районної 

батьківської Ради у 

навчально – виховному 

процесі навчальних закладів 

Новобаварського району. 

Підведення підсумків 

анкетування батьків учнів 

ЗНЗ та вихованців ДНЗ з 

питань організації 

харчування. 

Обговорення звернень 

батьків: 

- щодо розширення 

діяльності гуртків 

КДЮСШ № 5 у 

мікрорайоні заводу 

Шевченка; 

- щодо необхідності 

відкриття додаткових 

груп ДНЗ у 

мікрорайоні Баварія. 

Виступ Першого заступника 

Харківського міського 

голови, депутата Харківської 

міської ради Терехова І.О. 

  

3. 16.02  

2017 року 

Підсумки роботи 

Координаційної ради з 

питань соціального захисту, 

профілактики 

правопорушень та взаємодії з 

сім’ями, дітьми та молоддю. 

Переверзева К.М., 

голова батьківської 

Ради. 

 

Виконання програми 

«Дитяче харчування». 

Результати медичного 

обслуговування учнів ЗНЗ. 



4. 20.04 

2017 року 

Оздоровлення учнів 

навчальних закладів  

Жовтневого району влітку. 

Переверзева К.М., 

голова батьківської 

Ради. 

 

Опрацювання оперативної 

інформації з шкільних 

батьківських зборів про 

зауваження, пропозиції та 

побажання батьків щодо 

поліпшення навчально – 

виховного процесу. 

 

 

 

 
  


