Załącznik nr 2/4/18/19

PLAN PRACY RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SANOKU
OPRACOWANY W OPARCIU O REGULAMIN RADY RODZICÓW
I PLAN PRACY SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 08.10.2018 roku przez RR w składzie:

ZADANIA STATUTOWE RADY RODZICÓW
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Działanie
Przedłożenie sprawozdania
z działalności Rady Rodziców za rok
ubiegły( do wglądu rodziców poprzez
umieszczenie sprawozdania
rzeczowego na stronie internetowej
szkoły, sprawozdanie finansowe
przedstawione na zebraniach w klasach)
Przeprowadzenie wyborów:
a) Rady klasowe
b) Prezydium Rady Rodziców
c) Komisja Rewizyjna
Zapoznanie rodziców z wnioskami
wynikającymi ze sprawowanego
nadzoru
Opiniowanie dokumentów szkoły:
• programu profilaktycznowychowawczego
• dni wolnych w roku szkolnym
• 2018/2019
• zmian w Statucie szkoły
Wystawianie opinii nauczycielom
ubiegającym się o kolejny szczebel
awansu zawodowego

Termin

Odpowiedzialni

Środki

Pożądane efekty

wrzesień

Prezydium Rady
Rodziców
Przedstawiciele klas

Zapoznanie rodziców
z funkcjonowaniem
Rady Rodziców
i wydatkami w roku
ubiegłym

wrzesień

Rodzice
Rady klasowe

Organizacja działania
ogółu rodziców i Rady
Rodziców

wrzesień

Dyrekcja na
spotkaniach Rady
Rodziców w pełnym
składzie

Ukazanie rodzicom
mocnych i słabych
Raport ze
stron w obszarach
sprawowanego
będących
nadzoru za rok2017/18 przedmiotem
mierzenia w danym
roku szkolnym

wrzesień

Prezydium Rady
Rodziców

Stosowne dokumenty

Zapoznanie rodziców
z działalnością
wychowawczoprofilaktyczną
i finansową szkoły

czerwiec

Prezydium Rady
Rodziców

Informacje zebrane
o pracy nauczyciela

Sporządzone opinie

ZADANIA WYCHOWAWCZE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWYCH POSTAW
ETYCZNO-MORALNYCH I SPOŁECZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Lp.

1.

2.

Działanie
Współpraca z pedagogiem
i wychowawcami w zakresie organizacji
spotkań z osobami kompetentnymi,
odpowiedzialnymi za stosowanie zasad
obowiązujących w szkole
Kontynuowanie i rozszerzanie
współpracy z rodzicami w budowaniu
wizerunku „Szkoły otwartej”:
a) udział rodziców w zawodach
sportowych i imprezach
środowiskowych, w tym w pikniku
sportowo-rekreacyjnym
b) uczestnictwo rodziców w lekcjach
otwartych organizowanych we
wszystkich grupach wiekowych
c) udział rodziców w „Dniach
otwartych szkoły”

d) opracowanie harmonogramu imprez
klasowych z udziałem rodziców

Termin

Odpowiedzialni

wg potrzeb

Zarząd Rady
Rodziców
Dyrekcja

wg terminarza imprez
szkolnych

Rady klasowe

cały rok wg
harmonogramu
ustalonego przez
nauczycieli

Rady klasowe

drugi poniedziałek
miesiąca

Rady klasowe

wrzesień

Rady klasowe
Wychowawcy

Środki

Pożądane efekty
Podniesienie
świadomości rodziców
w zakresie
wychowania

Motywacja uczniów
do podnoszenia
Dofinansowanie przez sprawności fizycznej.
Radę Rodziców
Integracja środowiska
nauczycieli, rodziców
i uczniów.
Przybliżenie rodzicom
form i metod pracy
z uczniami na lekcjach
Zapoznanie rodziców
z problemami
dydaktycznymi
i wychowawczymi
swoich dzieci
Włączenie większego
grona rodziców do
prac na rzecz klas
i szkoły

e) przyznanie nagrody „Ucznia roku”
i „Klasy roku”

maj – czerwiec

Zarząd Rady
Rodziców
Dyrekcja

f) uczestnictwo rodziców
w uroczystościach szkolnych,
dyskotekach i zabawach szkolnych

cały rok wg
harmonogramu

Zarząd Rady
Rodziców
Rady klasowe

g) udział rodziców w spotkaniach na
temat zapobiegania i rozwiązywania
problemów wychowawczych
w ramach „Uniwersytetu dla
rodziców”, organizowanie
pogadanek z osobami
kompetentnymi dla rodziców
klas I – VIII
h) kultywowanie zwyczajów, obrzędów
i tradycji;
• (Św. Mikołaj, opłatek, Tłusty
czwartek, Dzień dziecka
•
•
•

listopad
kwiecień

grudzień
marzec
czerwiec

Dyrekcja
Zarząd Rady
Rodziców

Dyrekcja
Zarząd Rady
Rodziców

Zapoznanie rodziców
z zagrożeniami jakie
Środki finansowe na
niesie współczesne
opłacenie prelegentów życie i kształtowanie
odpowiednich postaw
wobec problemów

Dofinansowanie przez
Radę Rodziców

Dyrekcja
Zarząd Rady
Rodziców

tworzenie własnych zwyczajów
(Święto szkoły)
pomoc w organizowaniu wycieczek
turystyczno-krajoznawczych

wg harmonogramu
wycieczek

Rady klasowe

pomoc w organizowaniu wycieczek
tematycznych

wg harmonogramu
wycieczek

Dyrekcja
Rady klasowe

maj

Wyzwalanie wśród
Dofinansowanie przez
uczniów pozytywnego
Radę Rodziców
współzawodnictwa
Współodpowiedzialno
ść rodziców za
bezpieczeństwo
i właściwe zachowanie
się dzieci na
imprezach szkolnych.

Poznawanie miejsc
i ludzi o różnorodnych
specjalnościach

•

współpraca w zakresie organizacji
różnych akcji mających na celu
pozyskiwanie środków finansowych
na rzecz szkoły (w tym remontów)

listopad
luty
kwiecień

Rady Rodziców

Ukazanie dorobku
artystycznego szkoły
i pozyskanie środków
na podnoszenie
jakości pracy w szkole
Poprawa jakości bazy
szkoły i jej estetyki

ZADANIA EKONOMICZNE W ZAKRESIE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
I ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH

Lp.
1.
2.
3.

4.

Zadania
Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na Radę Rodziców
Sporządzanie preliminarza wydatków środków finansowych na
rok szkolny 2018/2019
Wspomaganie działań dyrekcji w ramach prac remontowobudowlanych, prowadzenie kwest na rzecz szkoły. Wystąpienie
do władz miasta o budowę Sali gimnastycznej.
Dofinansowanie nagród przyznawanych uczniom w ramach:
konkursów, bardzo dobrych wyników w nauce na koniec roku
szkolnego najlepszym sportowcom szkoły w danym roku
szkolnym i innych osiągnięć na rzecz szkoły

Termin

Odpowiedzialni

listopad
styczeń

Skarbnik
Księgowy

październik

Zarząd Rady Rodziców

listopad – czerwiec

Zarząd Rady Rodziców

cały rok

Zarząd Rady Rodziców

