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Plan pracy Rady Rodziców SP118 

w roku szkolnym 2017/2018 

 
 

Cele Rady Rodziców: 

1. Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły. 
2. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 
3. Wnioskowanie do innych organów w zakresie doskonalenia statutowej działalności 

szkoły. 

 Organizacja pracy Rady Rodziców: 

1. Przeprowadzenie wyborów do wewnętrznych organów Rady Rodziców. 
2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 
3. Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza finansowego na rok szkolny 2017/2018 
4. Umieszczenie informacji na temat pracy Rady Rodziców na tablicy informacyjnej 

oraz na zakładce Rada Rodziców strony internetowej szkoły. 
5. Doskonalenie zasad polityki informacyjnej Rady Rodziców, mającej na celu: 

a) dostarczanie pełnej informacji na temat przedsięwzięć podejmowanych przez 
Radę, 

b) zaktywizowanie rodziców do podejmowania działań na rzecz szkoły, 
c) pozyskiwanie od rodziców ich uwag, opinii, postulatów, 
d) pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły. 

6. Organizowanie zebrań Rady Rodziców oraz posiedzeń Prezydium Rady Rodziców. 

Praca Rady Rodziców w zakresie dydaktycznej i wychowawczej pracy 
szkoły: 

1. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły zgodnie z kompetencjami Rady 
Rodziców. 

2. Monitorowanie zasad funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
oraz badanie opinii i wnoszenie propozycji zmian dotyczących zasad ustalania stopnia 
z zachowania. 

3. Pomoc w organizowaniu zbiorowych form pedagogizacji rodziców. 

Zadania Rady Rodziców: 

1. Pozyskiwanie i obsługa księgowo - rachunkowa środków finansowych dla realizacji 
potrzeb i oczekiwań rodziców, dyrekcji szkoły i nauczycieli. 

2. Pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych źródeł finansowania. 
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3. Monitorowanie poziomu usług firmy cateringowej, a w szczególności jakości 
oferowanych obiadów w szkole oraz zaopatrzenia sklepiku szkolnego. 

4. Organizacja III edycji akcji  „zamień kwiatek na datek”  
5. Zorganizowanie dyskoteki karnawałowej dla klas 0-III. 
6. Finansowe wsparcie szkolnych konkursów i imprez sportowych. 
7. Zorganizowanie dyskoteki karnawałowej dla klas IV-VI. 
8. Finansowanie nagród dla Prymusa szkoły i Prymusów klasowych. 
9. Czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. 
10. Wsparcie finansowe uroczystości pożegnania klas VI (w przypadku odejścia ze 

szkoły) 
11. Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły. 
12. Poprawa bezpieczeństwa dzieci w okolicach szkoły w związku z „dopalaczami”. 
13. Wsparcie dyrektora szkoły w projektach i zadaniach mających na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i wokół niej. 
14. Wsparcie Samorządu szkolnego w obszarze organizacji imprez okolicznościowych 

dla uczniów. 
15. Wsparcie dyrektora szkoły w projekcie zagospodarowania terenu przyszkolnego. 
16. Opiniowanie i ewentualna realizacja postulatów i pomysłów, które wpłyną 

od rodziców w trakcie roku szkolnego. 

 

 

 


