
Напрямки діяльності комісій батьківського  

комітету закладу 
 

1. Комісія з культурно-масової роботи «Цікаве дозвілля» 

      Орієнтовні  напрямки роботи: 

-    участь в усіх формах культурно-масової діяльності (святкові заходи, 

розваги, спортивні змагання, виставки творчості, театралізовані вистави, 

залучення акторів для участі у святах і т.ін.); 

-    взаємодія з громадськими організаціями, депутатами різних рівнів та 

державними установами міста; 

-    залучення батьків до організації майстер-класів різних напрямків; 

-   залучення батьків до прикрашання приміщень до проведення відкритих та 

святкових заходів; 

- організація чергування батьків під час проведення масових заходів для 

забезпечення дотримання правил та санітарних норм. 

 

2. Комісія з господарської роботи «Господарник»   

        Орієнтовні  напрямки роботи:  

-   сприяння надання матеріальної допомоги для проведення різноманітних 

заходів через установлення зв’язків з підприємствами, приватними фірмами;  

- вивчення питання проведення капітального та поточних ремонтів в 

дошкільному закладі; 

-  сприяння вчасного вирішення питання поточних ремонтів та 

профілактичних оглядів та ремонтів сантехнічного, електричного 

обладнання, технологічного обладнання  дошкільного закладу; 

- сприяння забезпечення м’яким та твердим інвентарем, господарчими 

товарами та миючими засобами, дезінфікуючими розчинами; 

- підготовки до роботи в опалювальний сезон. 

 

3. Комісія з організації харчування «Майстер шеф»   

        Орієнтовні  напрямки роботи:  

-    вивчення питання організації харчування дошкільників в дошкільному 

закладі; 

-  дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил щодо організації 

харчування дітей в ДНЗ; 

-  забезпечення технологічним обладнанням, інвентарем та посудом;  

- забезпечення створення безпечних умов харчування дошкільників; 

- забезпечення оплати за харчування дітей батьками, або особами, які їх 

заміняють.  

 



4. Комісія з благоустрою «Еколог» 

        Орієнтовні  напрямки роботи:  

- залучення батьків  до участі  у благоустрої  дитячого закладу та 

прилеглої території, організація суботників; 

- огляд та вчасний ремонт ігрового та спортивного обладнання на 

майданчиках; вчасна заміна піску в пісочниках; 

- залучення батьків  до створення квітників, городів, утримання озера, до 

догляду  за садом, парком, організація суботників; 

- підтримання в належному стані та поповнення новими об’єктами 

«Екологічної стежини» в дошкільному закладі.  

-  

5.  Комісія з з методичної пропаганди «Дидактик» 

    Орієнтовні   напрямки роботи:  

-   сприяння методично-дидактичному забезпеченню навчально-виховного 

процесу; -  забезпечення канцелярськими товарами; 

-  вчасна підписка на періодичні видання; 

-  забезпечення наочно-дидактичними посібниками, методичною 

літературою, іграшками; 

-    залучення батьків до організації  розвивального середовища в групах та 

закладі; 

-    організація проведення батьківської конференції з обміну досвідом  

виховання дітей. 

 

6. Комісія з підтримки ІКТ «Підтримка.ком.юа»:                                                                                

Орієнтовні напрямки роботи: 

- забезпечення роботи, оновлення, поповнення, оновлення матеріалів на 

сторінках веб-сайту, фейсбуку і т.ін. 

- організація відео- та фото-зйомок під час проведення святкових заходів; 

-   взаємодія з громадськими організаціями, депутатами різних рівнів та 

державними установами міста; 

 

 

 

 

 


