
Батьківські збори. 

1. Навчальний процес: 

- збільшено години на предмети “Захист України” та фізичну культуру. 

- введено гурток Сокіл-Джура. 

- заведено електронні журнали – всі батьки мають мати доступ (хто не має 

звертайтесь до класних керівників). 

-  

2. Виховний процес: 

- кожної середи проводяться виховні загальноліцейні години. 

- якщо батьки мають можливість організувати для ліцеїстів цікаві 

патріотичні, військові, спортивні заходи можуть контактувати з класними 

керівниками. 

- якщо батьки хочуть краще облаштувати побут ліцеїстів – це дозволяється. 

- забезпечення дітей спортивною зимовою формою одягу. 

- дотримання протиепідемічних заходів – якщо дитина хвора, то до ліцею її у 

понеділок не потрібно відправляти. 

- контроль на вихідних за виконанням домашніх завдань – за батьками. 

- куріння на території – хто перший мені попадиться відразу будуть 

оформлені відповідні документи (штраф біля 1000 грн.). 

- на рахунок мобільних телефонів – дозвіл батьків на, те щоб вихователь за 

потреби заберав телефон на цілий день. 

- прибуття та запізнення по понеділкам (на контроль батьків). Якщо дитина 

хвора хай батьки повідомляють у понеділок. 

3. Харчування: 

- з 01.12.2022 р. – буде зимове меню (підвечірок та вечерю будуть видавати 

на обід) – треба подумати та організувати у кожному взводі у що діти будуть 

брати (пакети, лотки та ін.) – це буде кожної п’ятниці. 

4. Батьківський комітет ліцею: 

- серед вас потрібно обрати голову батьківського комітету ліцею. 



- запропонуйте батькам від вас як голови батьківського комітету взводу 

добровільні внески на потреби взводу та ліцею (на розсуд батьків взводу). 

- хай батьки висловлять на їхню думку проблемні питання, які їх торбують 

класному керівнику та вихователю, а вони передадуть мені. 

- в кого можливо є індивідуальні питання хай заходять. 

- можливо в когось є знайомий лікар – у нас є вакансія лікаря-педіатра та 0.5 

ставки медичної сестри. 

- з понеділка канікули. Виходимо 31.10. 

- стараємось на канікулах дітей постійно тримати під контролем. 


