PLAN PRACY RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
na rok szkolny 2017/2018
LP. Zagadnienia
1
Organizacja pracy Rady
Rodziców w roku szkolnym
2017/2018

2

4

7
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Sposób realizacji
1. Wybór Rad Oddziałowych i Rady
Rodziców
2. Opracowanie planu pracy Rady
Rodziców oraz planu finansowego na
rok szkolny 2017/2018
harmonogram

Odpowiedzialny Termin
Prezydium RR
Wrzesień
Dyrektor
Październik

Ustalenie rocznego
Przewodniczący
harmonogramu posiedzeń Rady
Prezydium RR
Rodziców
Uchwalenie „Programu
Wydanie uchwały
Prezydium RR
WychowawczegoProfilaktycznego” szkoły w
porozumieniu z Radą
Pedagogiczną
Rada Rodziców
Współpraca w realizacji zadań
Wnioskowanie do instytucji,
opiekuńczych
organizacji społecznych o udzielanie Pedagog
stałej lub doraźnej pomocy dzieciom z Dyrektor
rodzin znajdujących się w trudnych
warunkach
Opiniowanie dodatkowych zajęć Wydanie opinii
Prezydium RR
dla uczniów

9

Opiniowanie wprowadzanych,
uaktualnianych procedur,
regulaminów
10 Opiniowanie projektu planu
finansowego szkoły

Wydanie opinii

Prezydium RR

Wydanie opinii

Prezydium RR

11 Finansowe wspieranie
działalności szkoły

Pozyskiwanie środków finansowych
na konto Rady Rodziców
- dobrowolne wpłaty rodziców
- pozyskiwanie sponsorów na zakup
książek (do biblioteki, na nagrody)
Za pośrednictwem Dyrektora Szkoły

Prezydium RR

12 Przekazywanie nauczycielom,
dyrekcji szkoły opinii i wniosków
rodziców i uczniów we
wszystkich istotnych sprawach
szkoły, celem osiągnięcia jak
najlepszych wyników w nauce
13 Wydanie opinii o pracy
nauczyciela w związku z
awansem zawodowym
14 Czynny udział w realizacji zadań
opiekuńczych szkoły.
Współpraca z pedagogiem.

Wydanie opinii

Wrzesień

Po uzgodnieniu
z dyr. szkoły
Wrzesień

Na bieżąco w
ciągu całego
roku szkolnego

Po uzgodnieniu
z dyr. szkoły
(październik)
Po uzgodnieniu
z dyr. szkoły
Po uzgodnieniu
z dyr. szkoły
(wrzesień)
Na bieżąco

Przewodniczący
Rady Rodziców

Na bieżąco

Przewodniczący
Rady Rodziców

Według potrzeb

Analiza potrzeb uczniów w zakresie Prezydium RR
Na bieżąco
opieki, nauki., dofinansowanie do
Rady Oddziałowe
wydatków związanych z
uczestnictwem w studniówce
(wycieczce) uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej (na
podstawie pisemnego wniosku
wychowawcy, dyrektora szkoły lub
Rady Pedagogicznej).

