
 

 

PLAN PRACY RADY RODZICÓW 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIA Organizacyjne  RADY RODZICÓW 

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni Pożądane efekty 

 

1. Przeprowadzenie wyborów: 

a)Rady klasowe 

b)Prezydium Rady 

Rodziców 

 c)Komisja Rewizyjna 

wrzesień Wychowawcy klas 

Rodzice- Rady 

klasowe 

Organizacja 

działania ogółu 

rodziców i Rady 

Rodziców 

2. Opiniowanie dokumentów 

szkoły : -programu 

wychowawczego -

programu profilaktycznego 

-projektu planu 

finansowego na rok 

2016/2017. 

Wrzesień/ 

październik 

Prezydium Rady 

rodziców 

Zapoznanie 

rodziców z 

działalnością 

wychowawczo-

profilaktyczną i 

finansową szkoły 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIA WYCHOWAWCZE  

 

Lp Zadania 

 

Termin Odpowiedzialni Pożądane efekty 

1 Współpraca z pedagogiem i 

wychowawcami w zakresie 

organizacji spotkań z osobami 

kompetentnymi, odpowiedzialnymi 

za stosowanie zasad 

obowiązujących w szkole 

Wg. potrzeb Zarząd Rady 

Rodziców 

Podniesienie 

świadomości 

rodziców w zakresie 

wychowania 

2 Kontynuowanie i rozszerzenie 

współpracy z rodzicami w 

budowaniu wizerunku ,,Szkoły 

otwartej”  

a) Udział rodziców w zawodach 

sportowych imprezach 

środowiskowych 

 

b)Uczestnictwo rodziców 

w lekcjach otwartych 

organizowanych we 

wszystkich grupach 

 

 

 

Wg. Terminarza 

imprez szkolnych 

 

 

Cały rok  

wg. harmonogramu 

ustalonego przez 

nauczycieli 

 

Rady Klasowe 

 

 

 

 

 

 

Rady klasowe 

 

 

 

Motywacja uczniów 

do podnoszenia 

sprawności fizycznej. 

Integracja środowiska 

nauczycieli, rodziców 

 i uczniów 

 

Przybliżenie rodzicom 

form i metod pracy z 

uczniami na lekcjach. 

 

 

 



wiekowych,  

 

c) Udział rodziców w ,,Dniach 

otwartych szkoły”  

 

d) Opracowanie 

harmonogramu imprez klasowych  

z udziałem rodziców  

 

e) Uczestnictwo rodziców w 

uroczystościach szkolnych np.; -

ślubowanie klas I -Dzień Edukacji 

Narodowej 

 

f) Kultywowanie 

zwyczajów, obrzędów i tradycji: 

 Andrzejki ,Św. Mikołaj, 

Wigilia klasowa,  

 Dzień Dziecka połączony 

 z Dniem Sportu,  

 Pomoc w organizowaniu 

            wycieczek tematycznych, 

 

 

Czerwiec 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

Cały rok wg. 

Harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

Grudzień 

 

 

 

Rady klasowe 

 

Rady klasowe 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Zarząd Rady 

Rodziców Rady 

klasowe 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Zarząd 

Rady Rodziców Rady 

klasowe 

 

Integracja środowiska 

nauczycieli, rodziców i 

uczniów. Włączenie 

większego grona 

rodziców do prac na 

rzecz klas i szkoły.  



 Współpraca w zakresie 

organizacji różnych akcji 

mających na celu pozyskanie 

środków finansowych na 

rzecz szkoły (w tym remont) 

czerwiec  

 

Rady klasowe 

 

 

Rady klasowe 

 

ZADANIA EKONOMICZNE W ZAKRESIE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY I ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

Lp Zadania 

 

Termin Odpowiedzialni 

1. Sporządzenie planu finansowego na rok szkolny 

2016/2017 

Październik Zarząd Rady Rodziców 

2. Dofinansowanie nagród przyznawanych uczniom w 

ramach konkursów 

Cały rok Zarząd Rady Rodziców 

3. Wspomaganie działań dyrekcji w ramach prac 

remontowo-budowlanych. 

Cały rok Zarząd Rady Rodziców 

4. Dofinansowanie uroczystości szkolnych Cały rok Zarząd Rady Rodziców 

 

Zatwierdzono do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 w dniu 06.09.2016r. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


