
Робота батьківського всеобучу 

 

 Заходи 
Відповіда-

льний 
Термін 

1. 

1 кл. – Гігієна та режим першокласника. 

2 кл. – Турбота про виховання дітей – конститу-

ційний обов’язок батьків. 

3-4 кл. – Права дитини . Дотримування їх у сім’ї. 

5 кл. Труднощі адаптації дитини до навчання у 5-

му класі. 

6-7 кл. – Фізичний розвиток школяра та шляхи 

його вдосконалення. 

8-9 кл. – Підлітковий вік – випробування для ба-

тьків. 

10 кл. - Особливості організації навчального про-

цесу учнів у 10 класі та роль у цьому батьків. 

11 кл. – Роль батьків у формуванні особистості. 

 кл. керів-

ники 
Вересень 

2. 

1 кл. – Молодший шкільний вік та його особли-

вості. 

2 кл. – Авторитет, особистий приклад батьків у 

запобіганні шкідливих звичок. 

3-4 кл. – Як виховувати у дітей любов до чи-

тання. 

5кл – Роль сім’ї та школи у трудовому вихованні 

дітей. 

6 кл. – Особливості розвитку шестикласників. 

7 кл. – Батьківський такт. 

8-9 кл. – Роль батьків у запобіганні шкідливих 

звичок.  

10 кл. - Виховання у школярів культури здоров'я, 

мотивації до здорового способу життя. 

11 кл. – Майбутня професія дитини. 

 кл. керів-

ники  
Листопад 

 

3. 

1 кл. – Роль родини у вихованні дитини. 

2 кл. – Про світ комп’ютерних ігор. 

3-4 кл. – Формування гігієнічних навичок дітей у 

сім’ї. 

5 кл. - Похвала. Критика. Покарання. 

6-7 кл. – Усвідомлене та відповідальне батьківс-

тво. Тренінг. 

8-9 кл. – Підлітки та правопорушення.  

10-11 кл. - Запобігання правопорушенням і зло-

чинності. 

 кл. керів-

ники  
Січень 

 



4.  1 – 2 кл. – Літній відпочинок і здоров’я дітей. 

3 – 4 кл. – Трудове виховання дитини. 

5 кл. Виховання у дітей правильного оціню-

вання власних потреб і можливостей. 

6 – 7 кл. – Правове виховання дітей у сім’ї. 

Виховання моральної свідомості та культурної 

поведінки. 

8 – 9 кл. – Комп’ютерні ігри та їх вплив на 

психіку дитини. 

10 – 11 кл. - Формування у підлітків навичок 

самоосвіти та самовиховання. 

 кл. керівники Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Індивідуальна та групова робота 

 з батьками учнів та громадськістю 

 Заходи Відповідаль-

ний 

Термін 

1. Індивідуальні бесіди та консультації для бать-

ків 1 класу; вивчення соціально – побутових 

умов та психологічного клімату в сім’ях. 

 

Класні керів-

ник  

Вересень 



1 класу 

2.  Проведення консультацій з питань адаптації 

учнів 5 класу. 

 кл. керівник 

 5 класу 

 

Листопад 

3. Анкетування батьків першокласників.  кл. керівники  

1 класу 

 

 

Січень 

4. Класні батьківські збори. Вибори членів бать-

ківського комітету класу та школи, членів 

піклувальної ради школи. 

 кл. керівники Вересень 

5. Проведення Дня відкритих дверей з метою 

ознайомлення батьків з формами освітнього 

процесу в школі 

 кл. керівники Вересень 

6. Консультація батьків 1-го класу про вікові 

особливості першокласників та шляхи їх пси-

хологічної підтримки 

Соціальний пе-

дагог 

Вересень 

7.  Загальношкільні батьківські збори : 

1) Сім’я як фактор зміцнення духовно-мора-

льного і соціального здоров’я дітей. Збере-

жемо здоров’я наших дітей. 

2) Роль сім’ї і школи у формуванні і підтри-

мці мотивації учнів до навчання. 

Директор  Листопад 

8. Вивчити і узагальнити досвід кращих сімей з 

питань родинного виховання. 

Заст. дирек-

тора з НВР 

Протягом 

року 

9. Індивідуальні консультації: „Що заважає і що 

допомагає дитині добре навчатись і бути ви-

хованою”. 

 кл. керівники  

Соціальний пе-

дагог 

Грудень 

10. Організувати День відкритих дверей для бать-

ків учнів. Оформити панораму присвячену та-

лановитим дітям. 

Заст. дирек-

тора з НВР 

Грудень 

11. Співбесіди з батьками випускників.  кл. керівники 

 

Лютий 

12. Індивідуальні бесіди з батьками: з питань за-

побігання неуспішності; пропуски уроків без 

поважних причин; запобігання шкідливим 

звичкам. 

 кл. керівники 

 

Лютий 

Березень 

13. Організувати пропаганду кращого досвіду ро-

динного виховання через батьківський всео-

буч. 

 кл. керівники Квітень 

14. Індивідуальні бесіди з батьками учнів, схиль-

них до агресії. 

 кл. керівники 

 

Квітень 



15. Провести зустріч з батьками майбутніх пер-

шокласників. Обговорити питання підготовки 

дітей до навчання в школі. 

Вчитель май-

бутнього 

1 класу 

Травень 

16. Заохочення батьків листами подяки за успіхи 

у вихованні дітей та участі у житті школи і 

класу. 

Заст. дирек-

тора з НВР 

 кл. керівники 

Травень 

17. Звіт директора школи перед колективом, ба-

тьківським активом школи.  
Директор  

школи 
Червень 

 

 

 

 

 


