Załącznik do Uchwały Prezydium Rady Rodziców
Nr ……………… z dnia ………………….

PLAN PRACY
RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Organizacja Pracy Rady Rodziców
1.Opracowanie informacji o celach Rady w danym oddziale-klasie,
zaznajomienie rodziców z obowiązkami Rad klasowych w roku szkolnym
2018/2019.
realizacja: wrzesień 2018
2.Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych-klas i wybór przedstawicieli
klas do Rady Rodziców. Stworzenie składu Rady na rok
szkolny 2018/2019
realizacja: wrzesień 2018r
3.Dokonanie wyboru członków Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców,
członków Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2018/2019
realizacja: wrzesień 2018r
4.Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
realizacja: listopad – grudzień 2018r
5.Zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
realizacja: listopad 2018r
6.Umieszczanie na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady Rodziców
materiałów informacyjnych.
realizacja: na bieżąco
7. Organizacja posiedzeń Prezydium Rady Rodziców.
realizacja: do trzech posiedzeń / na semestr, bieżące potrzeby
8. Organizacja zebrań Rady Rodziców i Oddziałowych Rad Rodziców
w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum
w rozwiązywaniu problemów szkoły i uczniów.
realizacja: do trzech posiedzeń w roku szkolnym, na wniosek stron
9. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami uczniów. Rozpatrywanie uwag,
opinii i postulatów zgłaszanych przez rodziców oraz w dyskusjach na
zebraniach klasowych.
Współpraca Rady Rodziców z Dyrektorem Centrum
1.Opiniowanie programów i dokumentów wewnętrznych szkoły zgodnie
z kompetencjami Rady Rodziców
realizacja: na bieżąco
2.Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli zgodnie
z kompetencjami Rady Rodziców
realizacja: na bieżąco

3.Monitorowanie zasad funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania
oraz badanie opinii i wnoszenie w tym zakresie propozycji zmian.
realizacja: okresowo
4.Wymiana poglądów przez bieżące przekazywanie informacji i wniosków
z realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprzez
merytoryczny udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej Centrum oraz bezpośrednie spotkania Rady z Dyrektorem
Centrum.
realizacja: na wniosek stron, ważność problematyki
5.Opiniowanie wniosków o podjęcie działalności w szkole przez organizacje,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły.
realizacja: na bieżąco
6.Omówienie i ocena udziału uczniów w lekcjach wychowania fizycznego.
Sposób prowadzenia lekcji wychowania fizycznego przez nauczycieli, warunki
pomieszczeń w których odbywają się lekcje, zainteresowanie uczniów lekcją,
obecność uczniów na lekcjach, zwolnienia osobiste i lekarskie z lekcji, ucieczki
itp.
realizacja: I kwartał 2019.
7.Informacja o działalności organizacji społecznych, samorządowych, kół
zainteresowań itp. działających w szkole.
realizacja: II kwartał 2019.
Cele i zadania Rady Rodziców
1.Pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych źródeł finansowania, składnie ofert
o wsparcie finansowe do różnych firm i instytucji.
realizacja: na bieżąco
2.Bieżące monitorowanie wpłat dobrowolnych składek rodziców. Podejmowanie
inicjatyw mobilizujących uczniów i nauczycieli w tworzeniu fundusz Rady.
realizacja: na bieżąco
3.Współfinansowanie doposażenia meblowo - sprzętowego i modernizacji sal
lekcyjnych i pracowni .
realizacja: w/g potrzeb
4.Współfinansowanie olimpiad przedmiotowych i branżowych, konkursów,
imprez sportowych o zasięgu szkolnym i poza szkolnym.
realizacja: w/g potrzeb
5.Opieka, pomoc socjalna dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
lub losowej.

realizacja: na bieżąco
6.Wsparcie Dyrektora Centrum w projektach i zadaniach mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie i wokół szkoły.
Realizacja: na wniosek dyrektora
7.Opiniowanie i ewentualna realizacja postulatów i pomysłów, które wpłyną od
rodziców w trakcie roku szkolnego.
realizacja: na bieżąco
Udział Rady Rodziców w życiu społeczności szkolnej
1.Współpraca z Dyrektorem Centrum w zakresie ograniczenia zjawisk
patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm).
realizacja: na bieżąco
2.Informacja o realizacji wniosków, postulatów i problemów zgłaszanych przez
uczniów do pedagoga szkolnego.
realizacja: czerwiec 2019r.

….……………………………….
(podpis przewodniczącego)

