
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора 

з виховної роботи  

______ Тетяна ВЕРГУН 

 

ПЛАН РОБОТИ З БАТЬКАМИ ЗДОБУВАВАЧІВ ОСВІТИ 

РОГАТИНСЬКОГО АГРАРНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

1 Організація індивідуальної роботи із 

батьками здобувачів освіти, 

підвищення рівня їх психолого-

педагогічних знань з метою 

сприяння формуванню особистості 

майбутнього фахівця 

Протягом року Адміністрація, 

куратори та класні 

керівники 

навчальних груп 

2 Проведення зустрічей завідуючими 

відділень із батьками здобувачів 

освіти, які пропускають заняття без 

поважної причини 

Протягом року Завідуючі 

відділеннями 

3 Проведення зустрічей із батьками 

здобувачів освіти, які мають 

девіантну поведінку  

Протягом року  Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

психологічна 

служба,  

4 Залучення батьків до перевірки 

санітарно-побутових умов 

проживання студентів у гуртожитку 

Протягом року Завідувач 

гуртожитку, 

вихователь 

5 Проведення індивідуальних бесід із 

батьками з метою виявлення 

особливостей у поведінці або стану 

здоров’я дітей 

Протягом року  Куратори, класні 

керівники 

навчальних груп, 

психологічна 

служба 

6 Надання консультацій батькам з 

питань: 

 статут та режим роботи 

коледжу; 

 шляхи та способи організації 

навчального процесу в умовах 

воєнного стану 

 режим дня та харчування 

здобувачів освіти; 

 психологічне здоров’я молоді 

в умовах воєнного стану 

Вересень  Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

психологічна 

служба, куратори 

та класні 

керівники 

навчальних груп 

7 Зустріч адміністрації коледжу з 

батьками студентів І курсу з питань 

організації навчально-виховного 

1.09.2022 Адміністрація 



процесу у закладі 

8 Проведення батьківських зборів у 

групах нового набору 

Вересень  Куратори та 

класні керівники 

9 Формування соціального паспорта  

навчальних груп, збір та оновлення 

інформації про сиріт, підлітків, 

позбавлених батьківського 

піклування, неповних, соціально 

неспроможних і багатодітних сімей 

Вересень Соціальний 

педагог, куратори 

та класні 

керівники груп 

10 Проведення анкетування серед 

батьків «Ви і ваші діти» з метою 

визначення емоційної атмосфери в 

сім'ї та опрацювання і 

систематизація його результатів 

Жовтень  Практичний 

психолог 

11 Відзначення батьків, діти є 

відмінниками навчання, активними 

учасниками громадського життя 

коледжу 

Листопад Адміністрація 

навчального 

закладу за 

клопотання 

кураторів та 

класних 

керівників 

12 Проведення батьківських зборів в 

навчальних групах 

Листопад 

Квітень 

Адміністрація, 

психологічна 

служба 

13 Проведення батьківських зборів у 

випускних групах усіх 

спеціальностей 

Лютий Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

практики 

14 Організація зустрічі батьків 

студентів та учнів із 

представниками ВНЗ І-ІV рівнів 

акредитації 

Березень  Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

Голова методичного об’єднання 

кураторів та класних керівників  

начальних груп                                                                      Оксана ПОЛИНЯК  


