
Plan pracy Rady Rodziców 

ZADANIA  SPOSÓB 

REALIZACJI 

TERMIN  ODPOWIEDZIALNI  

1. Organizacja 

pracy Rady 

Rodziców                       

w roku szkolnym 

2020/2021 

1.Wybór Rad 

Oddziałowych („trójek 

klasowych „) i delegata               

do Rady Rodziców (na 

pierwszym zebraniu w 

każdej klasie). 

2.Zwołanie zebrania 

Rady Rodziców 

(przedstawienie 

sprawozdania za rok 

szkolny 2019/2020, 

wybór Zarządu RR                  

i Komisji Rewizyjnej, 

ustalenie wysokości 

składek, opracowanie 

planu pracy RR na rok 

szkolny 2020/2021, 

ustalenie planu 

wydatków, sprawy 

organizacyjne itp.)  

wrzesień 2020 

   

 

 

  

 

wrzesień 2020 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 

   

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

2. Współudział 

Rady Rodziców  

w realizacji 

procesu 

dydaktyczno – 

wychowawczego 

szkoły.  

1.Uczestnictwo 

przedstawicieli RR w 

modyfikowaniu planu 

pracy szkoły, koncepcji 

pracy szkoły, statutu 

szkoły, programu 

wychowawczo – 

profilaktycznego.  

Podpisywanie 

porozumień. 

2.Uczestniczenie w 

procedurze awansu 

zawodowego 

nauczycieli i ocenie 

pracy nauczycieli 

(opiniowanie pracy). 

3.Opiniowanie projektu 

planu finansowego 

szkoły. 

4. Opiniowanie 

propozycji dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

 w miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

wrzesień 2020 

 

 

wrzesień 2020 

 

 

 

 

 dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 



5. Zapoznanie rodziców 

z wynikami osiąganymi 

przez uczniów. 

 

 

 

 

 

6. Współpraca z 

wychowawcami klas 

m.in. przy organizacji 

imprez klasowych i 

szkolnych. 

 

7. Współudział w 

organizacji wycieczek  

 

8.Współpraca z dyrekcją 

i wszystkimi 

nauczycielami w innych 

sprawach dot. uczniów i 

pracy szkoły. 

zebrania z 

rodzicami i inne 

formy 

kontaktów 

(dyżury n-li, 

rozmowy 

indywid. itp.) 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

imprez 

szkolnych 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

wycieczek 

w miarę potrzeb 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 

przewodnicząca RR, 

trójki klasowe, chętni 

rodzice 

 

 

dyrekcja szkoły, 

nauczyciele, 

przewodnicząca RR 

3. Współudział 

Rady Rodziców  

w realizacji 

zadań 

opiekuńczych 

szkoły. 

1. Wnioskowanie do 

dyrekcji szkoły lub 

odpowiednich instytucji 

o udzielanie stałej lub 

doraźnej pomocy 

dzieciom w trudnej 

sytuacji materialnej lub 

losowej. 

2. Dofinansowywanie 

udziału uczniów 

znajdujących się w 

trudnej sytuacji 

materialnej lub losowej 

w imprezach 

kulturalnych, 

wycieczkach itp. 

3. Pomoc w opiece nad 

uczniami np. podczas 

imprez klasowych i 

szkolnych oraz podczas 

wyjazdów. 

 w miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb 

 dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 

trójki klasowe, chętni 

rodzice 

4. Finansowe 

wspieranie 

działalności 

szkoły.  

1.Pozyskiwanie 

środków finansowych – 

dobrowolne wpłaty 

rodziców, pozyskiwanie 

sponsorów. 

2. Finansowanie zakupu 

nagród książkowych, 

cały rok  

 

 

 

 

cały rok – w 

miarę potrzeb 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR, 

trójki klasowe, rodzice 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 



 

Zatwierdzono do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 na zebraniu Rady Rodziców                                                   

w dniu 28.09.2020r.                   

     
 

 

 

 

 

 

 

dyplomów i 

okolicznościowych 

plakietek dla uczniów 

wyróżniających się w 

nauce, laureatów 

konkursów i zawodów 

sportowych itp. 

3. Finansowanie zakupu 

biretów i 

okolicznościowych 

dyplomów na 

Pasowanie Uczniów 

Klas Pierwszych. 

4. Finansowanie zakupu 

drobnych nagród dla 

uczestników konkursów 

organizowanych w 

szkole 

5. Dofinansowanie  

zakupu dodatkowych 

pomocy dydaktycznych 

oraz wyposażenia 

szkoły. 

6. Finansowanie lub 

dofinansowanie udziału 

uczniów w imprezach 

kulturalno – 

turystycznych. 

7.Wsparcie finansowe 

innych działań szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień/ 

wrzesień 2020 

 

 

 

 

cały rok – w 

miarę potrzeb 

 

 

 

cały rok – w 

miarę potrzeb 

 

 

 

cały rok – w 

miarę potrzeb 

 

 

 

cały rok – w 

miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 

 

 

 

dyrektor szkoły, 

przewodnicząca RR 


