Положення про батьківський комітет класу
Рівненського академічного ліцею «Престиж» Рівненської міської ради
1. Загальні положення
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1.1. Батьківський комітет класу є органом батьківського самоврядування і
створюється з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та
оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень,
визначених Законом України «Про загальну середню освіту» та статутом
Рівненського академічного ліцею «Престиж» (далі – Ліцею).
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1.2. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами
України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про громадські
об’єднання" , Конвенцією ООН "Про права дитини" , статутом Ліцею, цим
положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і
міжнародного законодавства з прав дитини.
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1.3. Рішення про створення батьківського комітету класу приймається на
загальних зборах батьків відповідного класу.
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1.4. Батьківський комітет діє відповідно до даного Положення, що
затверджується загальними зборами колективу Ліцею і може бути змінено та
доповнено лише ними.
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2. Завдання та основні принципи діяльності
2.1. Діяльність батьківського комітету класу здійснюється на принципах,
визначених частиною восьмою статті 70 Закону України "Про освіту":
верховенства права;
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взаємної поваги та партнерства;
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пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
пріоритету узгоджувальних процедур;

взаємної відповідальності сторін.
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обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
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прозорості, відкритості та гласності;
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репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх
представників;

2.2. Батьківський комітет може розглядати будь-які питання і приймати рішення,
крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів
громадського самоврядування Ліцею.
3. Організація діяльності батьківського комітету класу

3.1. Батьківський комітет класу (далі – Комітет) формується з батьків учнів
класу, або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені. Комітет класу, голова та
заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального
року. Кількісний склад комітету визначаються загальними зборами батьків
класу.
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3.2. Комітет
у разі необхідності може скликати збори батьків класу.
Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної
кількості учнів у класі.
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3.3. Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів
роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та
затверджуються їх головами.
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3.4. У випадку, коли член Комітету достроково складає свої повноваження,
вибори нового члена відбуваються на зборах батьків класу.
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3.5. Комітет планує свою роботу на підставі річного плану роботи Ліцею, рішень
зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського
самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується
головою відповідного комітету.

д
ка

3.6. Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік.
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3.7.Комітет має право, але не зобов’язаний оформляти свої рішення
відповідними протоколами.
3.8.Термін повноважень обраного складу Комітету визначається зборами батьків
класу.
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4. Введення в дію рішень батьківського комітету класу
4.1. Рішення батьківського комітету класу виконується батьками виключно на
добровільних засадах.
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4.2 Рішення батьківського комітету класу з питань організації освітнього процесу
та/або діяльності Ліцею можуть бути реалізовані виключно за рішенням
директора Ліцею, якщо таке рішення не суперечить законодавству.
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4.3 Рішення, заходи та форми діяльності батьківського комітету класу не повинні
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси,
а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не
відповідають законодавству.
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5.Прикінцеві положення

5.1 Працівники Ліцею не мають права втручатися в діяльність батьківського
комітету класу, а також збирати чи зберігати протоколи його засідань.

