
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Установчими зборами (Конференцією) 

від 27 вересня 2019 року  (протокол № 1)  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про батьківське самоврядування   

комунального закладу «Навчально-виховного 

комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – Ліцей № 157» 

Оболонського району міста Києва   

 

 

1. Загальні положення. 

 
1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (надалі – Закон України «Про 

освіту»),  Закону України «По загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року 

№ 651-XIV (надалі – Закон України «Про загальну середню освіту») та Статуту 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа 

І-ІІ ступенів – Ліцей № 157» Оболонського району міста Києва (надалі – НВК 

№ 157), затвердженого розпорядженням Оболонської в місті Києві державної 

адміністрації № 193 від 05.04.2016 року (надалі – Статут НВК) і є локальним 

нормативним актом внутрішньої дії, який регламентує порядок здійснення в 

НВК батьківського самоврядування, в тому числі – створення і функціонування 

Батьківської ради НВК та батьківських рад навчальних класів НВК.    

 

1.2. Батьківське самоврядування в НВК – це право батьків учнів або 

осіб, які їх замінюють (надалі – батьки), як безпосередньо, так і через органи 

батьківського самоврядування (батьківські ради), брати участь у вирішенні 

окремих питань організації освітнього процесу в НВК, захисту прав та інтересів 

учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському 

нагляді (контролі) в межах повноважень, визначених законодавством України в 

галузі середньої освіти та Статутом НВК. 

 

1.3. Це Положення визначає основні засади організації та реалізації 

батьківського самоврядування в НВК. 

 

1.4. Положення про батьківське самоврядування НВК затверджується 

загальними зборами (Конференцією) НВК як вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування НВК. Зміни до цього Положення приймаються у 

спосіб, передбачений для його затвердження.  

 

1.5. У своїй діяльності органи громадського самоврядування 

батьківської громади НВК керуються Конституцією України, Законами України 

"Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими та 

нормативно-правовими актами в галузі загальної середньої освіти, 

міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, 
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статутом НВК та цим Положенням.  

 

2. Органи громадського самоврядування НВК. 

 

2.1. Вищим органом батьківського самоврядування у НВК є загальні 

збори батьківської  громади здобувачів освіти (учнів) НВК. 

 

2.2. У період між загальними зборами діє Батьківська рада НВК, яка 

створюється за рішенням загальних зборів батьківської громади НВК. 

 

2.3. Батьківська рада НВК є виконавчим органом, яка створюється 

батьківською громадою НВК з метою забезпечення постійного ефективного та 

дієвого механізму реалізації батьками учнів НВК, законодавчо визначеного 

права учасників освітнього процесу та  контролю за реалізацією рішень, 

прийнятих на чергових загальних зборах батьківської громади НВК.  

 

2.4. Органом самоврядування батьківської громади навчального класу 

НВК є збори батьків класу.  

 

2.5. У період між зборами батьківської громади навчального класу НВК, 

за рішенням батьківської громади навчального класу НВК, можуть 

створюватись батьківські ради класів.             

 

 

3. Мета і завдання діяльності органів батьківського 

самоврядування НВК.  

 

3.1. Основними завданнями діяльності органів громадського 

самоврядування батьківської громади НВК є: 

допомога у здобутті учнями НВК обов'язкової загальної середньої освіти; 

запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час; 

сприяння збереженню життя та здоров'я учнів; 

організація та проведення масових виховних заходів для дітей, 

організаційне забезпечення їхнього літнього відпочинку та оздоровлення; 

сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу; 

всебічне зміцнення зав’язків між родинами, освітнім закладом і 

громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей; 

залучення батьківської громади до організації профільного навчання і 

професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи; 

організація роботи серед батьків з метою поширення психолого-

педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання 

і виховання дітей; 

допомога  у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази НВК; 

здійснення контролю з боку батьківської громади НВК за дотриманням 

прав усіх учасників освітнього процесу та вжиття заходів реагування на 
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випадки порушення ними своїх обов’язків як учасників цього процесу, що 

визначені чинним законодавством України, зокрема: Конституцією України, 

Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню 

освіту», Сімейним кодексом України та Цивільним кодексом України. 

налагодження постійної, дієвої та ефективної співпраці з усіма 

учасниками освітнього процесу в НВК, участь на запрошення (за згодою) або за 

власною ініціативою в роботі (засіданнях) Ради НВК, Педагогічної ради НВК 

як колегіального органу управління закладом загальної середньої освіти (надалі 

– ЗЗСО), органів громадського самоврядування учнівської громади НВК.  

 
 

4. Скликання та організація проведення загальних зборів 

батьківської громади НВК.  

 

4.1. Рішення щодо строків проведення наступних загальних зборів 

батьківської громади НВК приймається на чергових загальних зборах 

батьківської громади НВК.  

 

4.2. Чергові загальні збори батьківської громади НВК скликаються у 

відповідності до прийнятого попередніми загальними зборами рішення та за 

рішенням Батьківської ради НВК. Установчі збори батьківської громади НВК 

можуть бути проведені у рамках проведення установчої загальношкільної 

Конференції НВК у разі, якщо на такій Конференції присутні уповноважені 

представники батьківської громади не менше половини навчальних класів 

НВК..   

 

4.3. Рішення про проведення загальних зборів батьківської громади 

НВК приймається з визначенням дати та часу їх проведення. 

 

4.4. Загальні збори батьківської громади класу проводяться не рідше 

одною разу на рік відповідно до рішення щодо термінів проведення, 

прийнятого попередніми загальними зборами та відповідного рішення 

Батьківської ради НВК.   

 

4.5. Проведення позачергових загальних зборів батьківської громади 

НВК проводиться за ініціативою Батьківської ради НВК або на письмового 

вимогу: 

Ради НВК; 

адміністрації НВК; 

Педагогічної ради НВК як колективного органу управління ЗЗСО; 

органу самоврядування здобувачів освіти НВК. 

 

4.6. Вимога щодо проведення позачергових загальних зборів 

батьківської громади НВК подається ініціатором в письмовому вигляді на ім’я 

голови (секретаря) Батьківської ради НВК. Рішення щодо проведення 
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позачергових загальних зборів батьківської громади НВК приймається 

протягом 15 календарних днів. У разі наявності обґрунтованих підстав та 

вимоги щодо проведення позачергових загальних зборів батьківської громади 

НВК, рішення щодо її проведення приймається Батьківською радою НВК 

протягом 3 календарних днів з дати отримання письмового звернення з 

вимогою проведення позачергових загальних зборів батьківської громади  

НВК.  

 

4.7. Оголошення про скликання чергових загальних зборів батьківської 

громади НВК, час та місце їх проведення розміщується на офіційному веб-сайті 

НВК, дошках оголошень не менш ніж за два тижні до дати проведення 

чергових зборів.  

 

4.8. Оголошення про скликання позачергових загальних зборів 

батьківської громади НВК, час та місце їх проведення розміщується на 

офіційному веб-сайті НВК, дошках оголошень в найкоротший термін після 

прийняття у відповідності до цього Положення рішення про проведення таких 

позачергових зборів.     

 
4.9. Делегати для участі в загальних зборах батьківської громади НВК 

обираються в розрахунку 1 представник від батьківської громади кожного із 

навчальних класів НВК.  

 

4.10. Обрання делегатів для участі в загальних зборах батьківської 

громади НВК проводяться на загальних зборах навчальних класів НВК шляхом 

прямого відкритого голосування та прийняття рішення більшістю від присутніх 

на загальних зборах батьківської громади навчального класу.  

 

4.11. Загальні збори батьківської громади класу вважаються 

правомочними для прийняття рішення, якщо на них присутні батьки не менше 

ніж половини списочного  складу учнів навчального класу. При цьому, одного 

учня навчального класу на загальних зборах класу з правом вирішального 

голосу (правом голосування за запропоноване рішення) має право представляти 

тільки один із батьків.    

 

4.12. Загальні збори батьківської громади НВК є правомочними для 

прийняття будь-яких рішень, якщо на них присутні 2\3 від загальної кількості 

делегатів, обраних на загальних зборах батьківських громад навчальних класів. 

 

4.13. Інформація загальних зборів батьківської громади навчальних 

класів НВК  з результатами обрання делегатів на наступні за першими 

(установчими) загальними зборами батьківської громади НВК повинна 

передаватися голові (секретарю) Батьківської ради НВК.   
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4.14. Учасниками загальних зборів батьківської громади НВК за 

посадами є: директор НВК, заступники директора НВК, голова Педагогічної 

Ради НВК, голова органу самоврядування здобувачів освіти НВК; голова 

Піклувальної ради НВК (за наявності). У разі припинення повноважень особою 

за вказаною посадою її повноваження делегата загальних зборів батьківської 

громади НВК припиняються, а новопризначена (новообрана) особа на вказану 

посаду - набуває повноважень делегата загальних зборів батьківської громади 

НВК з моменту її призначення (обрання) на посаду. 

 

4.15. Представники інших установ та організацій мають право брати 

участь у роботі загальних зборів батьківської громади НВК за рішенням 

Батьківської ради НВК.  

 

4.16. У разі ініціювання представниками інших установ та організацій 

участі в проведенні загальних зборів батьківської громади НВК, рішення про 

можливість їх участі приймається Батьківською радою НВК.   

 

4.17. Делегат для участі в загальних зборах батьківської громади НВК 

може бути відкликаний рішенням простої більшості складу загальних зборів 

навчального класу, за рішенням яких він був делегований. Інформація про 

відкликання делегата надається до Батьківської ради НВК. У цьому випадку на 

вакантне місце делегата обирається інша особа загальними зборами 

навчального класу в порядку, що визначений цим Положенням. 

 

4.18. Підготовку до проведення чергових/позачергових загальних зборів 

батьківської громади НВК здійснюється Батьківською радою НВК із 

залученням ініціативних представників батьківських рад навчальних класів.  

 

4.19. До початку роботи загальних зборів батьківської громади НВК, 

Батьківська рада НВК на підставі затвердженого персонального складу 

делегатів, визначених за результатами проведення виборів делегатів: 

готує листи реєстрації делегатів, підготовлює бланки запрошення та 

мандати делегатів; 

готує проект порядку денного;  

повідомляє  всім учасникам освітнього процесу про дату, час та місце 

проведення зборів відповідно до цього Положення; 

готує приміщення та забезпечує технічні умови для проведення зборів; 

організує реєстрацію делегатів. 

 

4.20. Загальні збори батьківської громади НВК правомочні розглядати 

питання і приймати рішення, якщо в роботі зборів беруть участь не менше 2/3 

загальної кількості обраних делегатів.  

 

4.21. Рішення на загальних зборах батьківської громади НВК 

приймається, як правило, простою більшістю голосів делегатів з вирішальним 
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голосом, присутніх на зборах. Окремі рішення, на підставі рішень загальних 

зборів батьківської громади НВК можуть прийматися кваліфікованою 

більшістю (2/3) голосів делегатів з вирішальним голосом, присутніх на зборах.  

   

4.22. Рішення щодо  питань порядку денного загальних зборів 

батьківської громади НВК приймаються шляхом прямого відкритого 

голосування делегатів загальних зборів батьківської громади НВК з 

вирішальним голосом. 

  

4.23. Рішення загальних зборів батьківської громади НВК вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини (в окремих 

випадках – 2/3) делегатів, присутніх (зареєстрованих) на засіданні загальних 

зборах.  

 

4.24. Право голосування при прийнятті та затвердженні рішень на 

загальних зборах батьківської громади НВК мають тільки делегати, які мають 

право вирішального голосу та які обрані відповідно до цього Положення.   

 

4.25. Форма голосування при прийнятті рішень на загальних зборах 

батьківської громади НВК - відкрита. 

 

4.26. Відкрите голосування може бути без підрахунку голосів при явній 

більшості. При цьому, явна більшість голосів при голосуванні підтверджується 

шляхом визначення наявності та кількості делегатів, які голосують проти 

запропонованого рішення або утримуються від голосування за запропоноване 

рішення.     

 

4.27. Рішення щодо визначення кількісного та персонального складу 

Батьківської ради НВК може бути прийняте на загальношкільній Конференції 

НВК, якою затверджується Положення про батьківське самоврядування в НВК 

або вносяться зміни до нього, та на якій присутні уповноважені представники 

батьківської громади навчальних класів НВК в кількості не менше ніж 

половини від загальної кількості навчальних класів.        

 

 

5. Порядок створення Батьківської ради НВК та батьківських рад 

навчальних класів НВК. 

 

5.1. Рішення про створення Батьківської ради НВК приймається на 

загальних (установчих) зборах батьківської громади НВК або на (установчій) 

Конференції НВК. 

 

5.2. Батьківська рада НВК обирається простою більшістю голосів шляхом 

проведення відкритого голосування на загальних батьківських зборах НВК або  

на [установчій] Конференції НВК. 
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5.3. Кількісний склад Батьківської ради НВК встановлюється рішенням 

загальних зборів батьківської громади НВК або (установчої) Конференції НВК..  

 

5.4. До складу Батьківської ради НВК за посадою входять: директор НВК  

(голова Педагогічної ради НВК) із правом дорадчого голосу. 

 

5.5. Термін повноважень членів Батьківської ради НВК не може 

перевищувати одного року та бути пролонгованою ще на один річний термін. 

 

5.6. У випадку, коли член Батьківської ради НВК складає свої 

повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються на найближчих 

чергових загальних зборах батьківської громади НВК 

 

5.7. Рішення щодо доцільності створення батьківської ради навчального 

класу НВК приймається на загальних зборах батьківської громади класу 

(батьків учнів навчального класу) шляхом відкритого голосування та прийняття 

рішення простою половиною від присутніх на зборах учасників. Загальні збори 

батьківської громади класу вважаються правомочними для прийняття рішення, 

якщо на них присутні батьки не менше ніж половини списочного  складу (50% 

+1) учнів такого навчального класу. При цьому, одного учня навчального класу 

на загальних зборах класу з правом вирішального голосу (правом голосування 

за запропоноване рішення) має право представляти тільки один із батьків. 

Кількісний склад, терміни повноважень членів батьківської ради навчального 

класу НВК визначається на загальних зборах батьківської громади класу 

шляхом відкритого голосування та прийняття рішення простою більшістю 

голосів учасників за умови присутності батьків не менше ніж половини 

списочного  складу (50% +1) учнів такого навчального класу. Голова (секретар) 

батьківської ради навчального класу обираєтеся за аналогічною процедурою 

голосування.  

   

5.8. Батьківська Рада НВК та батьківські ради навчальних класів мають 

право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх 

дійсних членів з вирішальним голосом. 

 

5.9. Голова Батьківської ради НВК за посадою є членом Педагогічної 

ради НВК - з правом дорадчого голосу. 

 

5.10. Класний керівник (куратор) навчального класу НВК за посадою є 

членом батьківської ради навчального класу з правом дорадчого голосу.  

 

5.11. Кількісний склад Батьківської ради НВК визначається рішенням 

загальних зборів батьківської громади НВК або (первинно) установчої 

Конференції НВК. 
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5.12. Кількісний склад батьківської ради навчального класу визначається 

рішенням загальних зборів батьківської громади класу.  

 

5.13. До роботи Батьківської ради НВК та батьківської ради навчального 

класу можуть долучатися (за згодою) з правом дорадчого голосу представники 

інших учасників освітнього процесу, визначених статтею 19 Закону України 

«Про загальну середню освіту», органів державної влади та місцевого 

самоврядування, наукових установ та організацій, громадських організацій, 

експерти та фахівці в галузі організації освітнього процесу, в тому числі – 

іноземні громадяни.           

 

5.14. Вибори членів Батьківської ради НВК та батьківської ради 

навчального класу проводяться по кожній кандидатурі окремо шляхом прямого 

відкритого голосування. За умови відповідності кількості запропонованих 

кандидатур чисельному складу відповідної ради, голосування, в тому числі – із 

голосуванням за запропоновану кандидатуру на посаду Голови Батьківської 

ради НВК або батьківської ради навчального класу, може проводитися списком 

(пакетом) за рішенням учасників загальних зборів батьківської громади НВК 

(загальношкільної Конференції НВК) та загальних зборів батьківської громади 

навчального класу відповідно. Рішення щодо кількісного та персонального 

складу Батьківської ради НВК(в тому числі – обрання голови Батьківської ради 

НВК) може здійснюватися за рішенням загальношкільної Конференції у разі, 

якщо за таке рішення проголосують не менше половини присутніх на 

конференції уповноважених батьківською громадою навчальних класів НВК 

представників.       

6. Правила процедури Батьківської  ради НВК та батьківської ради 

навчального класу. 
 

6.1. Батьківська рада НВК та батьківська рада навчального класу 

здійснюють свою діяльність шляхом проведення засідань або проведення 

робочих нарад.     

 

6.2. Періодичність та черговість проведення засідань та робочих нарад 

визначаються безпосередньо батьківськими радами НВК та навчальних класів 

відповідно. 

 

6.3. Засідання батьківської ради НВК або навчального класу є 

правомочним, якщо в його засіданні беруть участь не менше 2\3 членів 

батьківської ради з вирішальним голосом.   

 

6.4. Для ведення систематичної роботи Батьківська рада НВК та 

батьківська рада навчального класу обирає зі свого складу голову та секретаря. 

 

6.5. Голова (секретар) Батьківської ради НВК та голова (секретар) 

батьківської ради навчального класу обирається на першому засіданні із 
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новообраного складу ради простою більшістю шляхом відкритого голосування.  

 

6.6. Голова (секретар) Батьківської ради НВК та голова (секретар) 

батьківської ради навчального класу здійснює наступні функції та реалізує такі 

повноваження: 

організовує роботу ради;   

представляє раду у взаємовідносинах із адміністрацією та керівництвом 

НВК, Педагогічною радою НВК, органами учнівського самоврядування НВК; 

підписує підсумкові протоколи за результатами засідань ради; 

звертається від імені ради до керівництва НВК, Педагогічної ради НВК, 

органів самоврядування колективу НВК, учнівської громади НВК та 

навчального класу;    

підписує письмові звернення та звертається від імені батьківської ради на 

адресу вказаних вище суб’єктів взаємодії, а також органів державної влади та 

місцевого самоврядування всіх рівнів, інших установ та організацій, 

громадських організацій.      

 

6.7. Засідання Батьківської ради НВК та батьківських рад навчальних 

класів проводяться за ініціативою голови (секретаря) Батьківської ради НВК, 

голови (секретаря) батьківських рад навчальних класів або на вимогу третини 

членів відповідної ради.  

 

6.8. Позачергове засідання Батьківської ради НВК може бути ініційоване 

на підставі звернення директора НВК, голови Педагогічної ради НВК, голови 

Ради НВК або голови органу самоврядування учнівської громади НВК або  

більшості (50%+1 голос) батьківських рад навчальних класів НВК. 

 

6.9. Засідання батьківської ради навчального класу може  бути 

ініційоване за зверненням 1/3 батьків учнів класу, куратора класу, директора 

НВК, голови Педагогічної ради НВК, голови Ради НВК або голови органу 

самоврядування учнівської громади НВК або класу.  

 

6.10. Батьківська Рада НВК та батьківські ради навчальних класів мають 

право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин 

(2/3) їх членів з вирішальним голосом. 

 

6.11. Голова Батьківської ради НВК за посадою є членом Педагогічної 

ради школи з правом дорадчого голосу. 

 

6.12. Класний керівник (куратор) навчального класу НВК за посадою є 

членом батьківської ради навчального класу з правом дорадчого голосу.  

 

6.13. До роботи Батьківської ради НВК можуть долучатися (за згодою) з 

правом дорадчого голосу представники інших учасників освітнього процесу, 

визначених статтею 19 Закону України «Про загальну середню освіту», 
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місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

наукових установ та організацій, громадських організацій, експерти та фахівці в 

галузі організації освітнього процесу, в тому числі – іноземні громадяни.           

 

6.14. Протоколи засідань батьківських рад НВК та навчальних класів 

оформлюються в одному екземплярі за рішенням відповідних рад.  

 

6.15. Керівництво НВК забезпечує необхідні умови для організації роботи 

Батьківської ради НВК.   

 

6.16. Інформація про засідання Батьківської ради НВК розміщується на 

офіційному сайті НВК. 

 

6.17. Батьківська рада НВК та батьківські ради навчальних класів 

приймають рішення, як правило, простою більшістю голосів від кількості 

присутніх на засіданні членів, але не менше 2/3 її членів з вирішальним 

голосом.         

 

6.18. Члени Батьківської ради НВК, в тому числі – голова (секретар) 

Батьківської ради НВК, можуть бути (за згодою) обрані до складу робочих 

органів Конференції, в тому числі – обрані на посаду голів (секретарів) робочих 

органів Конференції (Ради НВК, комісій тощо). 

    

6.19. Голова (секретар) Батьківської ради НВК за посадою є делегатом з 

вирішальним голосом на чергову Конференцію НВК. 

 

6.20. Батьківська рада НВК і батьківські ради навчальних класів  

планують свою роботу на основі плану роботи НВК, рішень загальних зборів 

батьківської громади НВК/класів, місцевих умов і завдань, враховуючи 

рекомендації директора НВК, Педагогічної ради, класного керівника та голів 

органів учнівського самоврядування НВК та класу. 

 

6.21. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих 

(стратегічних) питань, Батьківська рада НВК та батьківські ради навчальних 

класів НВК можуть скликати загальні збори батьків.  

 

6.22. Батьківська рада НВК та батьківські ради навчальних класів 

звітується про свою роботу перед загальними зборами батьківської громади 

НВК та класу відповідно в день виборів нового складу ради. 
 

7. Права і обов'язки Батьківської ради НВК та батьківських рад 

навчальних класів НВК 
 

7.1. Батьківські ради мають право: 
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створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до 

чинного законодавства України; 

встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 

підприємствами, навчальними та науковими установами тощо з питань надання 

фінансової та матеріально-технічної допомоги НВК в проведенні навчальної та 

виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей; 

вносити на розгляд адміністрації НВК, Педагогічної ради пропозиції 

щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, 

організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів 

тощо. Адміністрація НВК, Педагогічна рада зобов'язані в місячний термін 

розглянути пропозиції відповідної батьківської ради і довести до її відома 

прийняті рішення; 

за необхідності, заслуховувати повідомлення адміністрації НВК, 

Педагогічної ради, окремих педагогів про стан і перспективи роботи НВК, а 

також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;за необхідності 

заслуховувати звіти батьківських рад навчальних класів і надавати допомогу 

щодо поліпшення в їх роботі; 

скликати загальні батьківські збори; 

брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо 

вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання 

педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення 

харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та 

інших питань, передбачених Статутом цього фонду; 

залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами 

позакласної та позашкільної роботи; 

організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у 

школі; 

брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної 

діяльності в школі; 

рекомендувати своїх членів до складу Ради НВК; 

брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу 

школи;звертатися до відповідних органів управління освітою, органів 

ювенальної превенції з питань навчання та/або виховання (поведінки) учнів. 

 

7.2. Батьківська рада НВК та батьківські ради навчальних класів 

зобов'язані: 

дотримуватись у своїй діяльності вимог чинного законодавства та 

здійснювати свою діяльність у відповідності до цього Положення;  

вести за рішенням протоколи засідань батьківських зборів;   

надавати інформацію про діяльність батьківських рад у разі необхідності, 

за проханням директора НВК або відповідного органу управління освітою; 

підвищувати ефективність діяльності батьківських рад. 

 

8. Прикінцеві положення 
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8.1. Батьківські ради можуть виконувати й інші функції, передбачені 

законодавством України та діючим статутом НВК. 

 

8.2. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 

освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані 

виключно рішенням керівника закладу освіти (директора НВК) та за умови, що 

таке рішення не суперечить законодавству. 

 

8.3. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні 

призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи 

обмежень за будь-якими ознаками, порушувати їх права та/або законні 

інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських 

рішень, що не відповідають законодавству.  

 

8.4. Батьківські ради можуть розглядати будь-які питання і приймати 
рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи 
органів громадського самоврядування закладу освіти. 


