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Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 

w Publicznym Gimnazjum w Rzezawie  

 

Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1. 

Organizacja pracy 

Rady Rodziców w 

roku szkolnym 

2015/2016 

1. Powołanie Rady 

Rodziców zgodnie 

z procedurami. 

wrzesień dyrektor  

 

2. Opracowanie 

planu pracy Rady 

Rodziców oraz 

planu finansowego 

na rok szkolny 

2015/2016. 

wrzesień 

przewodniczący 

Rady Rodziców 

skarbnik 

 

3. Zatwierdzenie 

planu pracy oraz 

planu finansowego 

na rok szkolny 

2015/2016. 

Wrzesień-

październik 
Rada Rodziców 

 

2. 

Współudział Rady 

Rodziców w realizacji 

Szkolnego Planu 

Wychowawczego,  

Programu Profilaktyki 

oraz programów pracy 

placówki 

1.Podjęcie uchwały 

w sprawie 

zatwierdzenie 

programu 

wychowawczego i 

profilaktycznego  

wrzesień 
dyrektorRada 

Rodziców 

 

2. Podejmowanie 

uchwał w sprawie 

zaopiniowania 

programów pracy 

placówki 

cały rok 
Dyrektor  

Rada Rodziców 

 

3. Uczestniczenie 

Rady Rodziców z 

przedsięwzięć 

wynikających z 

zatwierdzonych  

programów  

cały rok Rada Rodziców 

 

4.  Współdziałanie 

z wychowawcami 

klas w celu 

uzyskania pełnej 

realizacji 

obowiązku 

szkolnego. 

cały rok 

rodzice 

wychowawcy 

klas  

  

  

  

5. Prowadzenie 

poradnictwa 
cały rok 

wychowawcy 

klas 
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wychowawczego 

dla rodziców. 

  

6. Współudział w 

organizowaniu 

wycieczek 

szkolnych. 

zgodnie z 

harmonogramem 

wycieczek 

wychowawcy 

klas 

rodzice 

 

7.Pomoc rodziców 

w organizacji 

imprez i 

uroczystości 

okolicznościowych: 

 - dni otwarte 

szkoły 

- wywiadówka w 

szkole, spotkania 

klasowe rodziców  

- indywidualne 

konsultacje w 

ramach stałych 

dyżurów 

nauczycieli 

  

zgodnie z 

harmonogramem 

imprez i 

uroczystości 

dyrektor 

nauczyciele  

wychowawcy 

klas 

Prezydium RR 

 

Mikołajki grudzień dyrektor 

  

  

  

Choinka 

noworoczna 
styczeń 

nauczyciele 

wychowawcy 

klas Prezydium 

RR 

 

Dzień Dziecka czerwiec 

Nauczyciele 

wychowawcy 

klas 

Prezydium RR 

 

Zakończenie roku 

szkolnego 
czerwiec 

dyrektor 

wicedyrektor 

  

  

8. Wnioskowanie 

do instytucji, 

organizacji 

społecznych o 

udzielanie stałej i 

doraźnej pomocy 

dzieciom z rodzin 

znajdujących się w 

trudnych 

warunkach. 

  

cały rok 

Prezydium RR 

wychowawcy 

klas 

 

9. Korzystanie z 

możliwości 

uzyskania pomocy 

cały rok 
Nauczyciele 

wychowawcy 
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rzeczowej przez 

wychowanków. 

4. 
Działalność finansowa 

Rady Rodziców. 

1. Pozyskiwanie 

środków 

finansowych na 

potrzeby  Rady 

Rodziców. 

cały rok rodzice 

  

  

  

2.Zakup książek, 

dyplomów na 

zakończenie roku 

szkolnego.  

czerwiec 
przewodniczący 

RR 

 

3. Dofinansowanie 

wycieczek dla 

dzieci, uroczystości 

okolicznościowych 

oraz biletów 

wstępu do kina i 

teatru. 

cały rok 
przewodniczący 

RR 

 

4.Zakup pomocy 

dydaktycznych. 

wg potrzeb cały 

rok 

przewodniczący 

RR 

 

5.Zakup nagród i 

książek na 

konkursy szkolne 

cały rok 
przewodniczący 

RR 

 

5. 

Udział rodziców w 

pracach społeczno-

użytecznych na rzecz 

szkoły. 

 
wg potrzeb cały 

rok 
rodzice 

 

  nauczyciele 
 

6. 

Udział w organizacji 

imprez i uroczystości 

okolicznościowych 

Udział w 

uroczystościach 

szkolnych 

cały rok rodzice 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

                                                                                        


