PLAN PRACY RADY RODZICÓW
(szczegółowy)
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im Ks. Jana Twardowskiego
W KOLNICZKACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/18

WRZESIEŃ
1. Udział w inauguracji roku szkolnego 2017/18.
2. Omówienie realizacji zadań zawartych w planie pracy szkoły w roku
szkolnym 2016/17 i wynikających z nich wniosków.
3. Zebranie ogólne rodziców:
- informacje o rozliczeniu finansowym RR za ubiegły rok szkolny, udzielenie absolutorium
RR, sprawozdanie z realizacji Plan pracy RR za rok 2016/2017,
- ubezpieczenie dzieci, składki dobrowolne rodziców, kadra szkoły, wyniki ewaluacji, pracy
szkoły,
- zatwierdzenie zmian w WSO i Statucie Szkoły; prace związane z ewaluacją programu
wychowawczo - profilaktycznego, opiniowanie w/w programów,
- wybór Rad oddziałowych i nowego składu Rady Rodziców.
PAŹDZIERNIK
1. Ustalenie terminów zebrań RR.
2. Ustalenie Planu pracy na rok szk. 2017/18.
3. Przygotowanie Planu finansowego.
4. Udział w organizacji Dnia Edukacji Narodowej.
5. Ustalenie działań na rzecz pomocy szkole (sponsorzy).
6. Monitorowanie zagrożeń dzieci i młodzieży..
LISTOPAD
1.Zebrania klasowe rodziców:
- rozpatrzenie nowych propozycji pomocy szkole,
- współudział w realizacji projektów edukacyjnych.
2.Udział w organizacji zabaw andrzejkowych.
3. Przygotowania Wigilii klasowych i szkolnej.
GRUDZIEŃ
1. Zebranie RR– omówienie spraw bieżących.
2. Pomoc w organizacji Mikołajek, Dnia Seniora.
3. Udział Rad oddziałowych w Spotkaniu Jasełkowym..
.

STYCZEŃ
1. Udział RR w obradach Rady Pedagogicznej, w celu współpracy w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych uczniów.
2. Organizacja zabawy karnawałowej dla rodziców.
3. Podsumowanie wyników pracy szkoły za I-półrocze, (analiza wyników próbnych
„kompetencji”, wyniki realizacji programów naprawczych).
LUTY
1. Udział w organizacji wypoczynku zimowego dzieci.
2. Omówienie możliwości organizacji wycieczek klasowych lub ogólnoszkolnych pod koniec
roku szkolnego, dofinansowanie imprez ogólnoszkolnych.
KWIECIEŃ
1. Analiza wpływów z dobrowolnych składek rodziców i od sponsorów.
2. Organizacja zakończenia roku szkolnego.
MAJ
1. Omówienie organizacji Święta Patrona i Dnia Dziecka.
2. Udział rodziców w wycieczkach klasowych, ogniskach, itp.
CZERWIEC
1. Zebranie RR:
- ocena realizacji budżetu RR, wnioski dotyczące wysokości składek w roku przyszłym,
- podjęcie decyzji dot. wyboru ubezpieczyciela NNW dla uczniów na rok szk.2018/19,
- udział w Festynie Rodzinnym.
2. Udział przedstawicieli RR w posiedzeniu Rady pedagogicznej. Sprawozdanie dyrektora
z nadzoru za rok szkolny 2017/2018.
3. Przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/18.
TEMATYKA CAŁOROCZNA
1. Analiza wniosków rodziców, zgłaszanych na spotkaniach z wychowawcami.
2. Pozyskiwanie sponsorów.
3. Poprawa warunków lokalowych i dydaktycznych w szkole.

