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Вересень Засідання № 1
1. Обговорення плану роботи батьківського комітету на 2016-2017 н. р.
2. Сприяння школі в навчанні та вихованні учнів, всебічне зміцнення зв’язків 
між сім’єю та школою. Залучення батьків до активної участі в житті школи, до 
позакласної та позашкільної роботи.
3.Здійснення контролю за організацію та якістю харчування учнів.
4. Звіт про використання коштів батьківського фонду.

Листопад Засідання № 2
1. Профілактика попередження дитячого травматизму.
2. Про проведення контролю за організацією повноцінного збалансованого 

харчування.
3. Про роботу батьківських комітетів щодо профілактики правопорушень 

серед учнів. Взяти участь у роботі школи з проблемними родинами 
(відвідування учнів удома ).

4. Залучення батьків до організації та участі в масових заходах.
5. Надавати посильну допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази 

школи, ремонті шкільних приміщень.
6. Звіт про використання коштів батьківського фонду.

Грудень Засідання № 3

1. Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи, 
своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школі.

2. Про участь батьківського комітету в засіданні шкільної комісії з 
профілактики правопорушень.

3. Про участь батьків у формуванні моральних якостей учнів та співпрацю 
педагогів та батьків.

4. Про участь батьківських комітетів класів в організації проведення 
новорічних ранків.

5. Про встановлення матеріального заохочення учнів за рівнем навчальних 
досягнень.



6. По проведення часткових ремонтних робіт та проведення санітарно- 
гігієнічних заходів на II семестр 2016-2017 навчального року.

7. Звіт про використання коштів батьківського фонду.

Лютий Засідання 4

1. Організація занять школяра спрямованих на зміцнення здоров’я та 
прищеплення навичок здорового способу життя.

2. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної 
грамотності батьків. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, 
необхідних для організації діяльності дитини вдома.

3. Інформація про об'єктивні господарські потреби закладу та забезпечення 
повного обліку внесків батьків у фінансування потреб закладів .

4. Звіт про використання коштів батьківського фонду.

Квітень Засідання 5
1. Педагогіка співробітництва вчителів і батьків. Надання постійних 

консультацій для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей.
2. Про організацію та проведення ремонту певних об’єктів школи з метою 

підготовки до нового навчального року. Допомога батьків у ремонті 
навчальних кабінетів.

3. Про поведінку та відвідування учнями школи.
4. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО.
5. Організація дозвілля школярів у літній період. Участь батьків у літній 

оздоровчій кампанії.
6. Звіт про використання коштів батьківського фонду.

Серпень Засідання 6
1. Підведення підсумків роботи батьківського комітету за 2016-2017 н.р. Про 

ремонтні роботи влітку; надання посильної допомогу в зміцненні 
матеріально-технічної бази школи, ремонті шкільних приміщень.

2. Звіт про використання коштів батьківського фонду за рік.
3. Планування роботи на наступний навчальний рік.
4. Відповідальність батьків за виховання дітей та створення умов, 

спрямованих на зміцнення навичок здорового способу життя.



станом на 26.12.2016

Звіт
про надходження та використання батьківських коштів 

на ремонт та утримання школи 
за період з 01 вересня 2016 р. по 26 грудня 2016 року 

Надійшло батьківських коштів
за період з 01 вересня 2016 р. по 26 грудня 2016 року.: 48208 грн.

Витрачено : 48208 грн.

№ Витрачено на: сума, грн

1 .

3 метою поліпшення благоустрою й санітарного стану школи 
використані кошти на господарські потреби.

4381,50

2.

Ремонт огородження спортивного майданчика та огорожі навколо 
території закладу з застосуванням зварювального обладнання.

900.00

3.

Акція "Подаруй бібліотеці книгу. Закуплено книги поетеси 
"Астронавти з Росяної " та передано на баланс школи.

350,00

4.

Промивка та викачка фекалій із каналізаційного колодязя з 
допомогою машини асенізатора

250,00

5.

3 метою поліпшення, зміцнення та розвитку навчального закладу 
на підготовку, проведення та відвідування круглих столів і 
семінарів міського, обласного та всеукраїнського рівнів

4496,00

6.
Поліпшення та модернізації матеріально-технічної бази школи 
придбання жалюзей в музей школи та ауд.6 3500.00

7.

3 метою поліпшення, зміцнення та розвитку навчального закладу 
закуплено книги "Школа розвитку ". Азбука лідера.

3005,00

8.

Ремонт і обслуговування орг. техніки: ремонт принтера, заправка 
картриджа, придбана картриджів 1480.00

9 Періодичне видання 1435,12

10

Стенди з емблемою, стенди для обсерваторії, таблички . 1865.,00
1500.00
3500.00

11 Облаштування обсерваторії 16687,33
12. Канцтовари . книги наказів. Грамоти, для нагородження . 391,05

13. Капітальний ремонт підлоги в бухалтерії ,проведення інтернету. 4467,00

48208 грн

Голова батьківського комітету школи О.В. Шиманський



Благодійна допомога

Отримувач ЗОШ І-Ill ступенів № 8 м. Житомира

Код 22059011

Р/Р 31553301198305

МФО 811039 ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ



“Погоджено” “Затверджено”

З а с ід а н н я  1 В ересен ь
1. Обговорення плану роботи батьківського комітету на 2017-2018 н.р.
2. Залучення батьків до активної участі в житті школи з нагоди ювілею 
80- річниці навчальному закладу.
3. Питання зміцнення матеріально - технічної бази навчального закладу.
4. Здійснення контролю за організацію та якістю харчування учнів.
5. Організація допомоги переселенцям зі сходу, дітям учасників АТО.

З а с ід а н н я  2  Л и с т о п а д
1. Сприяння школі в навчанні та вихованні учнів, всебічне зміцнення 
зв’язків між сім’єю та школою. Залучення батьків до активної участі в житті 
школи, до позакласної та позашкільної роботи.
2. Надання посильної допомоги в зміцненні матеріально-технічної бази 

школи, ремонті шкільних приміщень.
3. Звіт про використання коштів батьківського фонду.

З а с ід а н н я  3  Г р уд ен ь
1. Про підсумки І семестру та зміни в плані роботи школи в ТІ семестрі 

2017-2018 н.р.
2. Про організацію дозвілля під час зимових канікул та новорічних свят.
3. Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми 

школи, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школі.
4. По проведення часткових ремонтних робіт та проведення санітарно- 

гігієнічних заходів на II семестр 2017- 2018 н. р.
5. Звіт про використання коштів батьківського фонду за І семестр .

З а с ід а н н я  4  Л ю т и й
1. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної 

грамотності батьків. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, 
необхідних для організації діяльності дитини вдома.
2. Організація занять школяра спрямованих на зміцнення здоров’я та 

прищеплення навичок здорового способу життя.
3. Про встановлення матеріального заохочення учнів за рівнем навчальних 
досягнень.
4. Звіт про використання коштів батьківського фонду.
Засідання 5  К в іт ен ь- т р а вен ь

1. Педагогіка співробітництва педагогів і батьків. Постійні консультації 
для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей.



2. Інформація про об'єктивні господарські потреби закладу та 
забезпечення повного обліку внесків батьків у фінансування потреб 
закладу.

3. Про організацію та проведення ремонту певних об’єктів школи з метою 
підготовки до нового навчального року. Допомога батьків у ремонті 
навчальних кабінетів.

4. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО.
5. Організація дозвілля школярів у літній період.
6. Звіт про використання коштів батьківського фонду

Засідання 6 Серпень
1. Підведення підсумків роботи батьківського комітету за 2017-2018 н.р.
2. Звіт про використання коштів батьківського фонду за рік.
3. Планування роботи на наступний навчальний рік.
4. Відповідальність батьків за виховання дітей.



станом на 27.11.2017
Звіт

про надходження та використання батьківських коштів 
на ремонт та утримання школи 

за період з 01 січня 2017 р. по ЗО серпня 2017 року 
Надійшло батьківських коштів
за період з 01 січня 2017 р. по 30 серпня 2017 року.: 62042 грн.

Витрачено : 62042 грн.
В наявності :
№ Витрачено на: сума, грн

1

3 метою поліпшення благоустрою й санітарного стану школи використані 
кошти на господарські потреби: санітарно-технічних виробів,миючі та чист, 
засоби, придбання тройніка, крану шарового, круга відрізного по металу, 
електродів для виконання ремонтних робіт, пакетів для сміття, відер, 
хомутів, замків(серцевин), валіки, пензлі, шланг, труба, сіль і т.д.

766,10

2

Ремонтно-реставраційні роботи стін коридору на 2 поверсі. (Штукатурні 
роботи, фарбування стін ).Часткова закупівля матеріалів, оплата праці. 2200,00

3434.5

3

Ремонт медпункту'. Облицювання стін гіпсокартоном, штукатурні роботи, 
фарбування стін .Часткова закупівля матеріалів, оплата праці. Придбання
та встановлення вхідних дверей з коробкою в медпункт школи.

3850.00
2951,03

4
Акція "Подаруй бібліотеці книгу. Закуплено книги поетеси "Астронавти з 
Росяної " та передано на баланс школи. 350,00

6
Промивка та викачка фекалій із каналізаційного колодязя з допомогою 
машини асенізатора 750,00

7

3 метою поліпшення, зміцнення та розвитку навчального закладу на 
підготовку, проведення та відвідування круглих столів і семінарів міського, 
обласного та всеукраїнського рівнів. Наради , семінар директоів регіону.

4850.00

5

Поліпшення та модернізації матеріально-технічної бази школи придбання 
жалюзей в музей школи,актову залу, обсерваторію та ауд.6 3900.00

5000.00

6
Ремонт і обслуговування орг. техніки: ремонт принтера, заправка 
картриджа, придбаня картриджів 380,00

7

Стенди в обсерваторію та музей школи 900.00
800.00 

1500.00

8
Облаштування обсерваторії 900,00

1500.00

9 Канцтовари . книги наказів. Грамоти, для нагородження . 621,40
10 Капітальний ремонт підлоги в бухалтерії, проведення інтернету. 4467,00

11 Озеленення шкільної території, оснащення, озеленення алеї. 2319,28



12

Меблі в музей школи :стіл, 
стелаж книжковий "Horsent". 
шафа "Орбіта"під документи, 
стільці "Класик".

4000.00
1499.00
2573.00
2126.00

Меблі в медпункт школи : комплект меблів" Аква" (тумба, умивальник, 2041,00
дзеркало), 1541,69
шафа" Орбіта" під документи 800/2000/416мм, 1801,00
шафа" Орбіта" під документи 800/2000/419мм, 1461.00

13 пенал "Орбіта", стільці "Класик") 1495,00
14. Декоративна панель між поверхів. Щити з висловами. 2065,00

62042,00

Г олова батьківського комітету школи Шиманський О.В.


