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ПОЛОЖЕННЯ 

про батьківські комітети Будівельного коледжу  

Житомирського національного агроекологічного університет 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Батьківські комітети – (далі комітети) є добровільними громадськими 

формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо 

реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у коледжі. 

1.2. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про вищу 

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

«Положенням про Будівельний коледж ЖНАЕУ», цим положенням та іншими 
нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства 

з прав дитини. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в 

органах громадського самоврядування коледжу, у відповідних державних, 
судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в 

реалізації завдань загальної середньої освіти та підготовки молодих 

спеціалістів. 

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню 

умов для: 
- формування та розвитку особистості студента та його громадянської позиції, 

становленню студентського самоврядування; 

- виховання у студентів шанобливого ставлення до державних святинь, 

української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в 
Україні; 

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних 

відносин; 

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я студентів; 
- здобуття студентами обов'язкової загальної середньої освіти, спеціальності, 

розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді; 

- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, коледжем і громадськістю з 

метою встановлення єдності їх виховного впливу на студентів; 
- організації дозвілля (конкурси, вечори відпочинку, спортивні змагання 

тощо)та оздоровленні студентів; 

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань клубів за 

інтересами тощо; 

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових 
знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання 

студентів; 

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази коледжу та його 

благоустрою; 
- сприяння вивченню попиту на окремі спеціальності на ринку праці і 

працевлаштування випускників; 

- сприяння забезпеченню профорієнтаційної роботи коледжу; 

- сприяння створенню умов для проходження практики студентів на 
виробництві. 
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2.3. Основними принципами діяльності комітетів є: 
- законність; 

- гласність; 

- колегіальність; 

- толерантність; 
- виборність; 

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим 

положенням та законодавством; 

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків коледжу; 

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій. 
  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ 

3.1.  Рішення про заснування батьківських комітетів коледжу або 

навчальної групи приймаються на загальних зборах батьків коледжу або 

навчальних груп, шляхом голосування простою більшістю голосів. 
3.2. Комітет коледжу, комітет навчальної групи студентів формується з 

батьків або осіб, які їх заміняють, і діють від їх імені. 

3.3 Кількісний склад комітету коледжу має дорівнювати кількості 

навчальних груп студентів. Очолює батьківський комітет коледжу голова, 

який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів 

батьківського комітету. З числа членів батьківського комітету також 

обираються заступник голови, скарбник-секретар, а також ревізійна комісія.  

3.4. Комітет батьків студентів навчальної групи, голова та заступник 

голови обираються на зборах батьків групи на початку навчального року. 

Кількісний склад комітету визначаються загальними зборами батьків 

навчальної групи студентів. Термін повноважень комітету встановлюється на 
період навчання студентів. 

3.5. Загальні збори батьків студентів коледжу проводяться по мірі 

необхідності, але не рідше ніж один раз в навчальному році. Правомочний 

склад зборів становить не менше як половина від загальної кількості батьків 
студентів у коледжі (навчальної групи). Збори батьків студентів навчальної 

групи не рідше двох разів на навчальний рік. Рішення приймаються простою 

більшістю голосів. 

3.6. У випадках, коли хтось із членів батьківського комітету вибуває, на 
загальних зборах батьків коледжу на його місце обирається інша особа або 

доповнюється представниками за рішенням  батьків студентів навчальних 

груп. 

3.7. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, 

питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься 

на обговорення зборів батьків навчальної групи, яких стосуються ці питання. 

У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків 

навчальної групи на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами 

засідань батьківських комітетів навчальних груп. 

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

керівництва коледжу у 10-денний термін. 

3.9.  Члени батьківського комітету працюють на громадських засадах. 

3.10. Голова батьківського комітету: 

- скликає і координує роботу батьківського комітету; 

- готує і проводить засідання, затверджує рішення батьківського комітету; 
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-  визначає функцію заступника, скарбника-секретаря та інших членів ради, 

комісій; 

-  представляє батьківський комітет в установах, підприємствах та 

організаціях з питань, віднесених до її повноважень. 
- має право надтяти повноваженнями членів батьківського комітету, в межах  

завдань і інтересів коледжу. 

- може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду 

питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу. 
- має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами 

державної підсумкової атестації студентів. 

- може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних 

працівників закладу за згодою директора. 

3.11. Скарбник-секретар комітету коледжу веде та зберігає 
документацію, кошти батьків комітету, а у випадку припинення 

повноважень, передає за актом новому скарбнику-секретарю. 

3.12. Ревізійна комісія комітету розглядає пропозиції, скарги та заяви від 

батьків та студентів і приймає рішення щодо них. Проводить ревізію 
фінансової діяльності комітету, бере участь у ревізії облікових документів 

комітету. 

3.13. Робота батьківських комітетів планується довільно. Кількість 

засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж два 

рази на рік. Засідання батьківського комітету є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше як дві третини його членів. Рішення батьківського 

комітету приймається простою більшістю голосів. 

Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи коледжу, 

рішень зборів батьків, рекомендацій директора, куратора групи, органів 

студентського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму 

і затверджується головою відповідного комітету. 

3.14. Батьківські комітети інформують про свою діяльність педагогічний 

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

масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 

3.15. Не допускається втручання членів батьківського комітету в 

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

коледжу.  

3.16. При недосягненні згоди між директором коледжу і більшістю членів 

комітету закладу питання вирішуються педагогічною радою коледжу; між 
комітетом батьків навчальної групи студентів - керівництвом або 

педагогічною радою коледжу. 

3.17. Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на 

рік - в день виборів (довиборів) нового складу комітету. 
3.18. Адміністрація коледжу та куратори груп не несуть відповідальності 

за стан планування роботи та оформлення протоколів. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕТУ 

4.1. Комітети мають 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 
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та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у коледжі; 
- вносити на розгляд керівництва, педагогічної 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, куратора навчальної групи та педагогічної ради 

коледжу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи коледжу та з окремих 

питань, що турбують батьків; 

- за необхідності комітет коледжу може заслуховувати звіти батьківських 
комітетів навчальних груп  і надавати допомогу, щодо поліпшення їх роботи; 

- 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. Комітет зобов'язані: 

- виконувати плани роботи, затверджені головою комітету; 
- вести протоколи засідань батьківських зборів та засідань батьківських 

комітетів, що зберігаються в справах коледжу та передаються за актом 

новообраному комітету; 

- 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. 
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5. ОБЛІК РОБОТИ ТА НАДХОДЖЕНЬ КОШТІВ І МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ВІД БАТЬКІВ СТУДЕНТІВ 

5.1. Добровільні благодійні внески здаються через банк або зберігається 

у сейфі скарбника батьківського комітету. Сума благодійного внеску 

фіксується у відомості з особистим підписом одного із батьків та видається їм 

на руки приходний ордер. Кошти та матеріальні цінності спрямовуються 

виключно на розвиток матеріально-технічної бази коледжу. 

5.2. Комітети, батьки, які надають благодійну допомогу коледжу у виді 

матеріальних цінностей (комп'ютери, меблі, будівельні матеріали, книги, 

побутова техніка тощо) пишуть заяву на ім'я директора, де вказують назву 

товару, вартість, дату і підпис. Після підписання заяви матеріальні цінності 

здаються на склад і оприбутковуються бухгалтерією коледжу. 

5.3.  Ревізійна комісія батьківського комітету проводить щорічну ревізію 

надходжень коштів та матеріальних цінностей, складає відповідний акт, який 

передає в бухгалтерію коледжу. 

6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено 

шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). 

 

 

Положення затверджено загальними зборами батьків студентів               

І-ІІ курсів від 28 серпня 2014 року та зборами батьків студентів ІІІ-ІV курсів 

від  29 серпня 2014 року. 

 

Голова батьківського  

комітету коледжу       Г.І Веремієнко 

           


