
 

 Deutsch-ukrainische Begegnungsschule Kiew 

 

wul. Nowomostytska, 10 

 

04108 Kiew, Ukraine 

 

T/F +380 44 462 0801 

 

sekretariat@deutscheschule.kiev.ua 

 

www.deutscheschule.kiev.ua 

 

 

Німецько-українська міжкультурна школа в м. Києві • вул. Новомостицька, 10, м. Київ, 04108, Україна 

тел/факс +380 44 462 0801 •sekretariat@deutscheschule.kiev.ua •www.deutscheschule.kiev.ua 

 

Положення про 
Батьківський комітет у 
Німецькій школі Києва 
A) Представники батьків з кожного класу 
§ 1 Завдання Батьківського комітету  

(1) Представники батьків, які входять до Батьківського комітету, інформують 

всіх батьків класу про обговорення і рішення Батьківського комітету. Вони 

передають пропозиції, побажання та скарги батьків класному керівнику або 

керівництву школи, якщо мова йде про внутрішні теми класу, а якщо мова 

йде про загальношкільні питання – Батьківському комітету. Представники 

батьків з кожного класу підтримують класного керівника в його зусиллях по 

створенню та підтриманню позитивної атмосфери в класі. Вони 

допомагають вирішити проблеми, що виникають у класі, розмовляючи з 

батьками і викладачами. 

(2) Вирішення проблем окремих учнів не є обов'язком Батьківського комітету 

класу. 

 

§ 2 Вибори і право на обрання 
(1) Батьки учнів обирають представника від класу і його 

заступника. Вибори проводяться протягом навчального року, що настає після 

закінчення терміну повноважень попереднього представника, але не пізніше, 

ніж через шість тижнів після початку занять. Кожен присутній з батьків має 
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право на один голос. Це також відноситься до батьків, які мають право 

доглядати за кількома учнями в класі; мати і батько мають по одному голосу. 

Передача права голосу і прийняття рішень шляхом письмового голосування не 

допускаються. 

(2) Право голосу мають батьки кожного учня в класі, за винятком наступних 

осіб: 

a) директор, заступник директора і вчителі школи, а також інші особи, які 

викладають в школі; 

б) дружина директора школи, заступник директора школи і вчителі, які 

викладають в класі, якщо тільки батьки класу не узгоджують це між собою; 

(3) Ніхто не може бути обраний представником від класу або його заступником 

більше ніж в одному класі. 

(4) Не можуть бути обрані обоє батьків дитини в якості представників одного 

класу. 

§ 3 Терміни дії повноважень   
(1) Повноваження вступають у дію з моменту прийняття рішення на виборах і 

триває до кінця поточного навчального року. Повторне обрання допустимо і 

можливе. 

(2) Термін повноважень може бути продовжений для всіх представників батьків 

класу, але максимум на два шкільні роки. 

(3) Представники батьків класу, термін повноважень яких закінчився, 

продовжать займати свої посади до нових виборів представників батьків класу. 

Це також стосується, якщо їх більше не можна вибрати. 

 

§ 4 Передчасне припинення діяльності 
(1) Термін повноважень представника батьків класу може бути припинено 

Батьківським комітетом до закінчення терміну повноважень з втратою права 

займати цю посаду. 

(2) Представники та заступники батьків класу можуть піти у відставку до 

закінчення терміну повноважень або бути зміщені більшістю голосів, вони 

мають право голосу при обранні наступника на решту поточного терміну 

повноважень. Вибори повинні відбутися, якщо одна четверта виборців 

попросить про це у письмовому вигляді. 

 

§ 5 Процедура виборів 
1) Діючі представнники Батьківського комітету запрошують виборців до нових  



виборів і готують їх проведення. У разі відсутності представника батьків від 

класу, його заступник забезпечує присутність на виборах. 

(2) У новостворених класах голова Батьківського комітету або призначений ним 

представник від класу готує перші вибори і запрошує на них. Якщо голова 

Батьківського комітету не береться за це завдання, то цим займається класний 

керівник або вчитель, призначений директором школи. 

(3) Період запрошення становить два тижні. 

 

§ 6 Принципи голосування 
(1) Вибори можуть відбуватися таємно. За згодою, для голосування може бути 

використане голосування сигналом руки. 

(2) Передача прав на голосування забороняється. 

(3) Представника обирають за найбільшою кількістю голосів. У разі однакової 

кількості, необхідно витягнути жереб. 

 

§ 7 Оскарження виборів 
(1) Батьківський комітет  має право на оскарження виборів. 

(2) Вибір не можна оскаржувати, якщо він був здійснений пізніше ніж через 

шість тижнів після початку навчання  

(§ 2 абзац 1, друге речення) 

В.  Батьківський комітет 

§ 8 Завдання 
Завдання і права Батьківського комітету: 

(1) Батьківський комітет складається з представників батьків учнів кожного 

класу. Він відповідає за підтримання та виховання інтересу і відповідальності 

батьків до виховання дітей, за надання батькам можливості інформувати і 

обговорювати, висловлювати побажання і пропозиції батьків до школи, 

поліпшення внутрішніх і зовнішніх умов в школі, а також посилення освітньої та 

виховальної діяльності школи. Батьківський комітет отримує консультації та 

підтримку з боку школи і правління. В рамках своїх завдань Батьківський 

комітет відповідає за наступні завдання: 

1. заохочувати участь батьків у житті і роботі школи; 

2. обговорювати і передавати в школу будь-які побажання і пропозиції від 

батьків, які мають загальне значення, що виходить за рамки індивідуального 



випадку; 

3. сприяти розумінню батьками та опікунами питань, що стосуються шкільного 

життя; 

4. представляти інтереси школи, навіть, публічно, якщо цього вимагає спільна 

відповідальність батьків; 

5. брати участь в усуненні порушень шкільної роботи, спричинених недоліками 

в зовнішніх умовах школи; 

6. брати участь в заходах в області захисту неповнолітніх і проведити дозвілля в 

тій мірі, в якій вони зачіпають життя школи; 

7. консультувати щодо заходів, які призводять до розширення або обмеження 

школи або суттєвих змін в її викладацькій діяльності; це включає в себе зміну 

типу школи, поділ школи або її злиття з іншою школою, а також проведення 

шкільних експериментів; 

8. консультувати з питань визначення власного розкладу занять в школі і 

розробки шкільних програм в рамках навчальної програми; 

9. від імені шкільної асоціації підтримати організацію шкільного транспорту. 

  

(2) Керівництво школи та Правління інформують Батьківський комітет про свої 

права та обов'язки і про всі питання, що мають загальне значення для школи, і 

надають необхідну інформацію. Перш ніж керівництво школи і Правління 

запровадять заходи, які мають загальне значення для життя школи, необхідно 

проконсультуватися з Батьківським комітетом. 

 

§ 9 Члени Батьківського комітету 
Членами Батьківського комітету є представники батьків з кожного класу і їх 

заступники, які мають рівні права і обов'язки. 

 

§ 10 Вибори Голови Батькивського комітету 
(1) Батьківський комітет обирає з числа своїх членів Голову і заступника Голови, 

а також секретаря. Представники батьків з кожного класу і їх заступники мають 

право голосу (по одному голосу). 

(2) Обрання Голови Батьківського комітету, його заступника та секретаря 

відбувається після обрання членів Батьківського комітету, але не пізніше, ніж 

протягом дев'яти тижнів після початку занять у навчальному році, що настає 

після закінчення терміну повноважень осіб, які займали попередні посади. 

(3) Вибори  проводяться після обрання членів Батьківського комітету. Це також 



відноситься і до тих випадків, коли не всі члени були обрані на той момент. 

(4) Щодо повноважень та обрання Голови, його заступника і секретаря 

необхідно дивитися  

§§ 3, 4, 5, 6, а розділ 4 пояснює правила дострокового звільнення, розділ 7 - 

заперечення результатів виборів. У разі продовження терміну діяльності членів 

комітету (§ 3 абз. 2), термін повноважень Голови і його заступника також може 

бути продовжений відповідно до правил процедури. 

(5) Призначення інших посадових осіб (наприклад: представників на шкільній 

конференції, скарбника) вирішується Батьківським комітетом. Призначення 

посадових осіб проводиться шляхом виборів. Для них діє § 5. 

 

§ 11 Відповідальний за підготовку виборів  
(1) Особа, відповідальна за підготовку виборів, не має бути кандидатом на 

посаду Голови або його заступника. В іншому випадку присутні виборці, які 

мають право голосу, призначають нового куратора виборів, який візьме на себе 

організацію виборів. 

(2) Відповідальний за проведення виборів відповідає за забезпечення 

належного проведення виборів і, зокрема, за дотримання положень про право 

на участь у виборах і право голосу. На початку зборів він визначає право голосу 

Батьківського комітету. 

(3) Керівник з організації виборів може призначити на посаду секретаря з 

виборів - особу, яка має право голосу. 

(4) Керівник з організації виборів має: 

1. заносити результати виборів - в разі необхідності, разом з секретарем - в 

протокол, який встановлює право голосу; 

2. обрана особа, яка була відсутня під час виборів, має бути оразу повідомлена 

про результати виборів; 

3. після оголошеного прийняття виборів одразу повідомити в письмовій формі 

всіх членів Батьківського комітету та директора школи про прізвища і адреси 

обраних осіб. 

 

§ 12 Голосування 
Батьківський комітет має право голосувати, якщо присутні не менше половини 

його членів. Якщо половини членів не має, їх необхідно негайно запросити на 

друге засідання. На другому засіданні Батьківський комітет також має право 

голосувати, якщо присутні менше половини виборців, що мають право голосу. 



Це повинно бути зазначено в запрошенні. 

 

§ 13 Завдання та функції уповноважених Батьківського комітету 
(4) Голова Батьківського комітету запрошує на засідання всіх членів 

Батьківського комітету, супроводжує  їх у різних питаннях щодо Батьківського 

комітету. 

(5) Заступник представляє Голову комітету, якщо  останній не може бути 

присутнім на засіданні. 

(6) На Секретаря покладено завдання записувати в письмовому вигляді 

обговорення в Батьківському комітеті і прийняті рішення. Протокол підписують 

Голова та сам Секретар. 

§ 14 Наради, запрошення 
(1) Батьківський комітет проводить засідання за потребою, але не менше двох 

разів протягом кожного навчального року. 

(2) Члени Батьківського комітету  запрошуються на засідання в письмовому 

вигляді. Запрошення відбувається за два тижні до засідання, але в екстрених 

випадках термін може бути скорочений. 

(3) Батьківський комітет скликається на засідання, якщо за певною темою 

звернулися: 

а) троє членів Батьківського комітету;  

б) керівництво школи або Рада директорів з певної теми для обговорення. 

§ 15 Нарада та голосування 
1) Питання, що не включені до денного порядку, можуть бути розглянуті за 

проханням більшості.  

(2) Батьківський комітет може приймати рішення, якщо присутні не менше 

половини членів комітету. У разі відсутності кворуму, необхідно скликати друге 

засідання. На цьому засіданні Батьківський комітет також має мати кворум.. 

3) Батьківський  комітет приймає рішення за більшістю голосів. Члени, які 

утримались під час голосування,  не враховуються при розрахунку більшості. У 

разі нічиєї пропозиція вважається відхиленою. 

(4) Голосування проходить відкрито:  голос або підняття руки. Голосування 

повинне проводитися таємно, якщо з таким проханням звернулося не менше 

трьох осіб, які мають право голосу. 

(5) Голова Батьківського комітету може запропонувати проведення голосування 

шляхом письмового голосування. При цьому він роз'яснює предмет 



голосування в письмовому вигляді всім членам і пропонує їм висловити свої 

думки протягом як мінімум одного тижня і проголосувати "так" або "ні" в 

письмовому вигляді по заданому питанню. Якщо член Комітету не проголосує 

часно, то це вважається утриманням від голосування. 

(6) Предмет обговорення, рішення і результати голосування заносяться до 

протоколу Головою або Секретарем. У разі пункту 5, члени Комітету у вказані 

строки отримуют інформацію про результати голосування. 

 

§ 16 Комітети 
Батьківська Рада може формувати комітети, що складаються з Голови і / або 

його заступника та інших членів Батьківської Ради. 

 

§ 17 Поправки до регламента Батьківського комітету та представника 
батьків від класу 
До поправок входять наступні додаткові положення: 

1. голосування в письмовій формі не допускається; 

2. голосування дозволяється тільки в тому випадку, якщо обговорення було 

передбачено в порядку денному; 

3. для прийняття змін та доповнень потрібна більшість голосів - дві третини від 

поданих голосів. 

 

§ 18 Відшкодування витрат, збір внесків, управління бюджетом 
Батьківський комітет може зібрати добровільні внески для покриття необхідних 

витрат. 

 

§ 19 Управління бюджетом 
(1) Завідуючий коштами управляє поточними грошовими операціями, 

узгоджуючи все з Головою. 

(2) Батьківський комітет призначає двох ревізорів з числа своїх членів за 

вибором більшості присутніх. Ревізори перевіряють управління грошовими 

коштами один раз на навчальний рік і повідомляють Батьківському комітету 

про результати. 

 

§  20 Вступ в силу 
Регламент Батьківського комітету вступив в силу з 17.11.2010 


