
   

 

«Якими діти народжуються - ні від кого не залежить ,  

але в силах  батьків  зробити  їх хорошими через правильне виховання» 

                                                                          Плутарх 

Робота  з батьками 

 

Завдання: 

 пізнати кожного учня; 

  знати, як учень  мислить, відчуває, сприймає; 

  вивчити характер, волю, інтереси учня; 

  вивчити особливості  організму; 

  максимально зблизити сім'ю та ліцей на основі партнерства, співробітництва, 

взаємоспілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги; 

 налагодити тісний зв'язок ліцею з батьками; 

 активізувати роботу батьківського сектора щодо роз'яснення законодавства України з 

питань освіти; 

 добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують 

Статут ліцею; 

 аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення 

батьків до навчання і виховання власних дітей; 

 пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності. 

1 Організація, та проведення батьківських 

зборів 

протягом року майстри в/н, 

кл. керівники 

2 Організація роботи батьківського комітету   

3 Проведення для батьків цілеспрямованих 

бесід, єдиних інформаційних днів, лекцій 

стосовно запобігання вживання алкоголю 

постійно майстри в/н, 

кл. керівники 

4 Засідання Батьківського всеобучу: 

- «Батьківські проблеми»; 

- «Принципи психологічної допомоги у кризових 

ситуаціях»; 

- « Насильство в сім’ї та шляхи його 

попередження» 

протягом року практичний 

психолог 

5 Тримати під постійним контролем 

неблагополучні сім’ї, зв’язки з батьками, діти 

яких схильні до правопорушень. 

протягом року заступник 

директора з 

НВхР, 

майстри в/н, 

 кл. керівники 

6 Проведення для батьків цілеспрямованих 

бесід, єдиних інформаційних днів, лекцій 

стосовно запобігання вживання алкоголю, 

палінню, наркотиків: 

 

постійно заступник 

директора з 

НВхР, 

майстри в/н, 

 кл. керівники 

7 Проведення занять з проблем здорового 

способу життя та боротьби зі шкідливими 

звичками 

протягом року заступник 

директора з 

НВхР, 

майстри в/н, 

кл. керівники 



8 Організація роботи психологічної служби для 

батьків ( консультації) 

протягом року практичний 

психолог 

9 Лекторій для батьків: 

з питань навчання, виховання, соціально-

правового захисту дітей, ознайомлення із 

законодавчими документами 

 

протягом року майстри в/н, 

кл. керівники 

10 Активізувати роботу з обстеження житлово-

побутових умов учнів, що проживають в сім’ях, 

що опинилися у скрутному становищі 

протягом року практичний 

психолог 

майстри в/н, 

кл. керівники 

 Підтримувати зв’язок з родинами, де 

виховуються учні, схильні до правопорушень 

 Заступник 

директора з 

НВхР,практич

ний психолог, 

майстри в/н, 

кл. керівники 

11 Години спілкування з батьками: 

  «Здоров’я дитини- щастя кожної родини»; 

 «Сучасна молодіжна мода і здоров’я»; 

 «Професія, успіх і благополуччя»; 

 «Здорові  звички  -  здоровий  спосіб  життя»; 

 «Права і обов'язки підлітків щодо збереження і 

зміцнення здоров’я»; 

 «Рухова активність та її вплив на розвиток 

підлітків»; 

 «Активний відпочинок та його види»; 

 «Що треба знати про ВІЛ/СНІД 

 

 

протягом року майстри в/н, 

кл. керівники, 

медична сестра 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санітарно - освітня робота серед батьків: 

 «Здорова молодь – повноцінна держава»; 

 «Відповідальність батьків за збереження 

      здоров'я дітей» .. 

 «Ні – шкідливим звичкам!»; 

 «Як уникнути шкідливих звичок»; 

  «Шкідливість алкоголю на  організм учня»; 

 «Наркоманія і злочинність – невіддільні»;  

 «Наркотики – це свобода чи насильство над 

      собою?» 

  «Венеричні хвороби -  серйозна небезпека    

       людства»; 

 «Феномен життя і здоров’я людини». 

протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстри в/н, 

кл. керівники, 

медична 

сестра, 

практичний 

психолог 

 

13 Батьківський всеобуч:  

 Спільні дії сім’ї та ліцею в реалізації заходів 

національно – патріотичного виховання»; 

 Сімейні цінності. Репродуктивне здоров’я та 

цінності здорового способу життя»; 

 «Профілактика жорстокості та насильства в 
учнівському середовищі» 

протягом року Заступник 

директора з 

НвхР, 

практичний 

психолог, 

майстри в/н, 
кл. керівники 

 

 

 

http://uchitelska.at.ua/publ/vikhovna_robota/godini_spilkuvannja_10_11_klas/godina_spilkuvannja_suchasna_molodizhna_moda_i_zdorov_ja/101-1-0-1335
http://uchitelska.at.ua/publ/vikhovna_robota/godini_spilkuvannja_10_11_klas/profesija_uspikh_i_blagopoluchchja/101-1-0-2451
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik4qOcjuHUAhWBEVAKHbTECncQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fvalyakodola.com.ua%2Fpubl%2Fklasnomu_kerivniku%2Fbesida_vidpovidalnist_batkiv_za_zberezhennja_zdorov_39_ja_ditej%2F62-1-0-808&usg=AFQjCNEEiUcVgd8DM0JJsT-1XXSpuZi6JQ
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik4qOcjuHUAhWBEVAKHbTECncQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fvalyakodola.com.ua%2Fpubl%2Fklasnomu_kerivniku%2Fbesida_vidpovidalnist_batkiv_za_zberezhennja_zdorov_39_ja_ditej%2F62-1-0-808&usg=AFQjCNEEiUcVgd8DM0JJsT-1XXSpuZi6JQ

