Plan pracy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr. 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie
w roku szkolnym 2017 / 2018
Lp
.

I

Zadania

Sposób realizacji

1. Powołanie nowej Rady Rodziców zgodnie z
Regulaminem R R.
2. Opracowanie planu pracy Rady Rodziców oraz
planu finansowego na rok szkolny 2017/2018.
3.
Zatwierdzenie planu pracy oraz planu
Organizacja pracy
finansowego na rok szkolny 2017/2018.
Rady Rodziców
w roku szkolnym 4. Ustalenie wysokości składki na R R
2017/2018
5. Przeprowadzenie kontroli przez komisję
rewizyjną
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady
Rodziców
1. Zaopiniowanie Uchwały Rady Pedagogicznej w
sprawie zaopiniowania propozycji Dyrektora w
sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć
dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.
2. Zaopiniowanie Uchwały Rady Pedagogicznej w
sprawie zatwierdzenia Programu Wychowawczego
na rok szkolny 2017/2018
3. Zaopiniowanie Uchwały Rady Pedagogicznej w
sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki na
rok szkolny 2017/2018

II

Odpowiedzialni

wrzesień

Dyrektor

wrzesień/
październik

Dyrektor,
Prezydium R R

wrzesień

RR

wrzesień

RR
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Przewodniczący
Prezydium R R

styczeń
czerwiec
czerwiec
wrzesień

Dyrektor,
RR

listopad

Dyrektor
RR

listopad

Dyrektor,
RR

Dyrektor,
RR
5. Udział R R w modyfikowaniu koncepcji pracy
Dyrektor,
szkoły
RR
6. Opiniowanie pracy nauczycieli na wniosek
Dyrektor,
cały rok
Dyrektora
RR
7. Współdziałanie z wychowawcami klas w celu
Rodzice, R R,
uzyskania pełnej realizacji obowiązku szkolnego
cały rok
wychowawcy
i pomoc w realizacji potrzeb klasowych.
klas
8. Współudział w organizowaniu wycieczek
wychowawcy
cały rok
szkolnych np. 100 % wpłat.
klas, R R
Dyrektor,
9. Pomoc rodziców i R R w organizacji imprez
nauczyciele
cały rok
i uroczystości okolicznościowych między innymi:
wychowawcy
klas, R R
Dyrektor ,
Rozpoczęcie roku szkolnego
wrzesień
prezydium R R
Dzień Edukacji Narodowej
13-10-2017 Dyrektor , RR
Dyrektor,
Ślubowanie Klas I
październik
prezydium RR
Dyrektor szkoły,
Gimnazjówka
styczeń
RR
Zabawa choinkowa
styczeń
nauczyciele
wychowawcy
klas, R R
4. Zaopiniowanie planu finansowego szkoły

Współudział
Rady Rodziców
w realizacji
Szkolnego Planu
Wychowawczego
, Programu
Profilaktyki

Termin

październik
listopad
listopad/
grudzień

1.03.2018

Dzień Kobiet

8.03.2018

Tłusty Czwartek

Dyrektor,
29.03.2018 prezydium RR

Dzień Dziecka

1.06.2018

Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 i
pożegnanie absolwentów klas III
Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla
dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo oraz
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej –
dotkniętych nieszczęśliwymi wypadkami losowymi.

III

IV

1. Dofinansowanie konkursów, konkursów
przedmiotowych i sportowych, finałów szkolnych
olimpiad i imprez (spotkań, akademii, zabaw,
Pomoc dzieciom
uroczystości itp. ) o charakterze ogólnoszkolnym
z rodzin
2. Dofinansowanie kosztów udziału w zawodach,
zaniedbanych
konkursach i olimpiadach o char. międzyszkoln.,
środowiskowo
gminnym, powiatowym, wojewódzkim i
oraz znajdujących
krajowym.
się w trudnej
Częściowe dofinansowanie wycieczek
sytuacji
klasowych i szkolnych, wycieczek dla dzieci
finansowej –
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
dotkniętych
uroczystości okolicznościowych i patronackich
nieszczęśliwymi
oraz biletów wstępu do kina i teatru.
wypadkami
.
losowymi.

.
Działalność
finansowa Rady
Rodziców.

Dyrektor
szkoły ,
prezydium RR
Dyrektor,
prezydium RR

Dzień patrona szkoły

1. Zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych
uczniów, zakup książek do biblioteki szkolnej,
pomocy dydaktycznych i sprzętu
elektronicznego, zakup sprzętu gospodarczego,
mebli i sprzętu szkolnego, doposażenie klas,
remonty i naprawy sprzętu szkolnego
2. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z
prowadzeniem księgowości, podróżami
służbowymi uczniów i przedstawicieli R R,
dofinansowania działalności statutowej szkoły
3. Pozyskiwanie środków od ofiarodawców,
sponsorów, organizacji i wydatkowanie ich
zgodnie z życzeniem wpłacających

Otrzymałam dnia ……..-…….. 2017 r.

22.06.2018

Dyrektor,
prezydium RR
Dyrektor,
prezydium RR

wg.
potrzeb
cały rok

Dyrektor,
nauczyciele,
R R,
wychowawcy
klas

wg.
potrzeb
cały rok

Dyrektor,
Prezydium RR

wg.
potrzeb
cały rok

Dyrektor,
Prezydium RR

wg.
potrzeb
cały rok

Dyrektor,
Prezydium RR

wg.
potrzeb
cały rok

Dyrektor,
Prezydium RR

wg.
potrzeb
cały rok

Dyrektor,
Prezydium RR

wg.
potrzeb
cały rok

Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie

……………………………………….
(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Kutyma Dariusz

