


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ  

1.1.  Рада батьків студентів (далі – Рада)  Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу є дорадчим 

добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності 

інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх 

навчання у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі (далі – Коледж) і будує свою роботу в тісному контакті з 

адміністрацією, громадськими організаціями згідно з діючого законодавства і 

діючих нормативних документів. 

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про фахову  передвищу вищу освіту», «Про вищу 

освіту», "Про об'єднання громадян",  Конвенцією ООН "Про права дитини", 

Статутом Коледжу,  цим положенням та іншими нормативно-правовими актами 

в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини. 

1.3. Рада створюється з метою залучення батьків до управління Коледжу, 

об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, студентів для досягнення 

високих кінцевих результатів з підготовки та виховання висококваліфікованих 

спеціалістів. 

1.4. Рішення Ради,  прийняті в межах її повноваження, є обов’язковими 

для всіх батьків. У випадку незгоди певної частини батьків з рішенням Ради, 

питання виноситься на обговорення загальних батьківських зборів. 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

БАТЬКІВ СТУДЕНТІВ 

2.1. Метою діяльності Ради є захист законних інтересів дітей в органах 

громадського самоврядування закладу освіти, у відповідних державних 

органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації 

освітянських завдань. 

2.2. Основними завданнями Ради є сприяння створенню умов для: 

− формування та розвитку особистості студента та його громадянської 

позиції, становлення студентського самоврядування; 

− виховання в студентів шанобливого ставлення до державних символів, 

української мови, культури, історії. 

− формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних 

відносин; 

− захисту і збереження життя і здоров’я студентів; 

− здобуття студентами  вищої освіти, розвитку їхніх природних здібностей 

та підтримки обдарованої молоді; 

− запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від  час 

занять; 

− всебічного зміцнення зв’язків між родинами,  Коледжем та громадськістю  

з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей; 

− залучення батьківської громадськості до профорієнтації студентів, 

позааудиторної та позаколеджської роботи; 



− організація роботи з розповсюдження  психолого-педагогічних,  правових 

знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і 

виховання дітей; 

− вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази Коледжу та його 

благоустрою; 

− всебічне сприяння підвищенню авторитету вчителя. 

2.3. Основними принципами діяльності батьківської ради закладу освіти 

є: 

− законність; 

− гласність; 

− колегіальність; 

− толерантність; 

− виборність; 

− організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим 

Положенням та законодавством; 

− підзвітність і відповідальність перед загальношкільними батьківськими 

зборами. 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА РАДИ БАТЬКІВ СТУДЕНТІВ 

3.1. Рада обирається простою більшістю голосів на загальних 

батьківських зборах (конференції) Коледжу на початку навчального року. 

3.2. Кількісний склад  Ради  має дорівнювати кількості навчальних груп 

студентів. 

До складу батьківської ради входить директор Коледжу та його заступник  

з навчальної роботи.  

Для ведення систематичної роботи Рада обирає зі свого складу: голову, 

його заступника і секретаря. 

Голова Ради обирається на її зборах відкритим голосуванням. 

Засідання Ради оформляються відповідними протоколами, які 

підписуються головою та секретарем Ради. 

3.3. Засідання Ради проводиться за  необхідністю, але не рідше двох разів 

на навчальний рік. Рішення приймаються простою більшістю голосів. 

3.4. Рада складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, 

що стоять перед Коледжем, відповідно до плану роботи  Коледжу, який 

включає усі напрямки організації освітнього процесу та погоджує його з 

директором Коледжу. 

3.5. У випадках, коли хтось із членів батьківського комітету вибуває, на 

загальних зборах батьків коледжу на його місце обирається інша особа. 

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, 

керівництва коледжу у 10-денний термін. 

3.7. Батьківські комітети інформують про свою діяльність педагогічний 

колектив коледжу та громадськість у доступній формі на зборах, у засобах 

масової інформації, через спеціальні стенди тощо.  



3.8. Не допускається втручання членів батьківського комітету в 

навчально-виховний процес (відвідування занять тощо) без згоди директора 

коледжу.  

3.9. При недосягненні згоди між директором коледжу і більшістю членів 

комітету закладу питання вирішуються педагогічною радою коледжу. 

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РАДИ 

4.1. Рада батьків студентів  має  право: 

− встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими 

організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, 

будівельними та сільськогосподарськими господарствами, щодо надання 

фінансової та матеріально-технічної допомоги коледжу, захисту здоров'я і 

життя студентів, навчальної та виховної роботи, організації харчування 

студентів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних 

умов у коледжі; 

− вносити на розгляд керівництва, Вченої ради коледжу пропозиції щодо 

змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов 

організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських 

питань, які мають бути розглянуті керівництвом Коледжу в місячний 

термін і результати розгляду доведені до відома батьків; 

− звертатися до директора Коледжу, куратора навчальної групи та Вченої 

ради коледжу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи Коледжу та з 

окремих питань, що турбують батьків; 

− порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських 

прав; 

− брати участь в обстеженні житлово-побутових умов студентів, 

проживаючих у гуртожитках; 

− скликати позачергові батьківські збори; 

− створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. 

контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні 

інших питань, передбачених статутом цих фондів; 

− надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги студентам, 

стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності 

виступів студентів переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), 

батьків; 

− сприяти покращенню харчування студентів; 

− сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних 

умов функціонування коледжу; 

− залучати батьків, за їх згодою, до організації виконання ремонтних робіт 

Коледжу; 

− заключати угоди з організаціями, приватними особами, щодо виконання 

ремонтних робіт приміщень коледжу для покращення матеріально–

технічних умов навчання студентів; 



− брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення 

студентів; 

− сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності 

коледжу; 

− звертатися до відповідних органів управління освітою, органів 

громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і 

вихованням студентів; 

− бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та 

матеріального заохочення. 

4.2. Рада зобов’язана: 

− виконувати плани роботи, затверджені головою Ради; 

− надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора 

Коледжу або відповідного органа управління освітою; 

− залучати батьків, за їх згодою, до організації роботи зі студентами після 

занять в Коледжі; 

− організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у 

Коледжі з метою збереження життя і здоров'я студентів; 

− у разі потреби звітувати перед загальними зборами батьків студентів 

коледжу. 

 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Рада батьків студентів  може виконувати й інші функції, передбачені 

діючим статутом «Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу». 

 


