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І. Загальні положення 

1.1.Батьківський комітет коледжу створюється з кількості батьків студентів з 

метою сприяння педагогічному колективу коледжу в організації і проведенні 

освітнього процесу. 

1.2.У своїй роботі батьківський комітет керується законодавством України, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом коледжу 

та цим Положенням. 

1.3.Батьківські комітети груп обираються відкритим голосуванням на загальних 

зборах на початку навчального року. 

1.4.Батьківський комітет коледжу створюється для координації роботи 

батьківських груп. Він обирається на початку навчального року на конференції 

батьківських комітетів і представників батьків студентів. 

                                  2. Основні завдання батьківського комітету: 

2.1.Взаємодія з адміністрацією і педагогічним колективом коледжу з питань 

організації і проведення навчально-виховної роботи. 

2.2.Залучення батьків студентів до активної участі у процесі навчання і 

виховання студентів, реалізація завдань сімейно-родинного виховання. 

2.3.Залучення батьків до створення належних умов для навчання, покращення 

навчально-матеріальної бази коледжу. 

2.4.Організація проведення батьківських зборів. 

2.5.Організація роботи з профілактики наркоманії, алкоголізму, правопорушень. 

2.6.Організація лекцій, зустрічей з видатними людьми, діячами науки, культури, 

мистецтва, передовиками виробництва. 

2.7.Проведення культурно-масової роботи, розвиток художньої самодіяльності. 

2.8.Організація екскурсій по визначних історичних і культурних місцях. 

2.9.Участь у проведенні виховних заходів зі студентами. 

3. Батьківські збори мають право: 

3.1.Заслуховувати студентів та їх батьків з питань навчання та поведінки, участі 

у громадському житті коледжу. 

 



3.2.Направляти інформацію батькам студентів про стан успішності та поведінки 

їхніх дітей. 

3.3.Направляти інформацію адміністрації організацій, установ та підприємств 

за місцем роботи батьків про стан успішності та поведінки їхніх дітей. 

3.4.Вносити адміністрації коледжу пропозиції щодо заохочення передових 

студентів та вжиття заходів до відстаючих і порушників (аж до відрахування з 

навчання). 

3.5.Клопотати перед адміністрацією коледжу про надання допомоги студентам, 

у яких склались важкі матеріальні, сімейні та побутові умови. 

3.6.Вносити адміністрації коледжу пропозиції щодо покращення умов навчання 

та побуту студентів, організації культурного дозвілля. 

3.7.Вносити на розгляд батьків пропозиції щодо участі їх у проведенні робіт по 

покращенню умов навчання, удосконалення навчально-матеріальної бази 

коледжу, наданню гуманітарної, матеріальної допомоги студентам та інше. 

3.8.Звертатись до органів місцевого самоврядування, керівників організацій, 

установ та підприємств із пропозиціями про надання допомоги коледжу в 

поліпшенні навчально-матеріальної бази, покращенні санітарно-гігієнічних умов 

і т.ін. 

4.Заключні положення. 

4.1.Батьківські комітети груп звітують перед батьками про проведену роботу 

протягом року, використані кошти та інше в кінці навчального року, що 

відображається в протоколах зборів. 

4.2.Батьківський комітет коледжу звітує про проведену роботу за рік на початку 

навчального року на конференції батьківських комітетів груп. 

4.3.Дане Положення вступає в дію з дня його затвердження. 

4.4.Зміни і доповнення до даного Положення можуть вноситись після прийняття 

на загальній конференції батьківських комітетів коледжу. 

 


