PLAN PRACY
RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W DZIERŻĄŻNIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/19
WRZESIEŃ
1.Udział w inauguracji roku szkolnego 2018/19
2.Omówienie realizacji zadań zawartych w planie pracy szkoły w roku
szkolnym 2017/18 i wynikających z nich wniosków.
3.Zebranie ogólne rodziców ( przedstawienie grona pedagogicznego, zajęcia dodatkowe dla
uczniów w szkole, ubezpieczenie dzieci, wybór ,,trójek” klasowych i przedstawicieli do Rady
Rodziców.
4. Zatwierdzenie Programu wychowawczo – profilaktycznego, Planu Pracy Rady Rodziców,
składki dobrowolne rodziców, wybór Prezydium Rady Rodziców i komisji rewizyjnej wg
Rozporządzenia MEN z dnia 11 kwietnia 2007 r,
5. Ustalenie terminów zebrań Zarządu RR.

PAŹDZIERNIK
1. Udział w organizacji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Ustalenie działań na rzecz pomocy szkole.

LISTOPAD
1.Zebrania klasowe rodziców:
- rozpatrzenie nowych propozycji pomocy szkole.
2.Udział w organizacji zabaw andrzejkowych.
3.Przygotowania Wigilii klasowych i szkolnej.

GRUDZIEŃ
1.Zebranie Zarządu – omówienie spraw bieżących
2.Udział w Wigilii: klasowej, szkolnej i wiejskiej ( Dzień Seniora ).
3.Pomoc w organizacji III Kiermaszu Świątecznego.

STYCZEŃ
1.Udział RR w obradach Rady Pedagogicznej w celu współpracy w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych uczniów.
2.Pomoc w organizacji zabaw karnawałowych.
3.Udział w organizacji wypoczynku zimowego dzieci.

LUTY
1.Omówienie możliwości organizacji wycieczek klasowych lub ogólnoszkolnych pod koniec
roku szkolnego, dofinansowanie imprez ogólnoszkolnych.
2.Spotkanie Zarządu RR.

MARZEC
1.Omówienie wyników w nauce i zachowaniu uczniów szkoły podstawowej.
2.Podsumowanie wyników w konkursach i zawodach sportowych w I semestrze roku
szkolnego.

KWIECIEŃ
1.Analiza wpływów z dobrowolnych składek rodziców i od sponsorów.
2. Omówienie spraw związanych z Powiatowym Konkursem o Patronie szkoły Henryku
Sienkiewiczu.

MAJ
1.Omówienie organizacji Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego.
2.Udział rodziców w wycieczkach klasowych, ogniskach itp.
3.Organizacja zakończenia roku szkolnego 2018/19.

CZERWIEC
1.Zebranie Zarządu RR
- ocena realizacji budżetu RR, wnioski dotyczące wysokości składek w roku przyszłym.
2.Udział przedstawicieli RR w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
3.Przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/19, ustalenie listy RodzicówDobroczyńców szkoły (Listy gratulacyjne )
Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą w miarę potrzeb.
TEMATYKA CAŁOROCZNA
1.Analiza wniosków rodziców, zgłaszanych na spotkaniach z wychowawcami.
2.Pozyskiwanie sponsorów.
3.Współpraca z Dyrekcją szkoły i Stowarzyszeniem ,,Dzierżążno Dzieciom” odnośnie
rozwiązywania różnych problemów szkolnych, realizacja Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego.
4.Poprawa warunków lokalowych i dydaktycznych w szkole ( naprawa chodnika przy
szkole, dobudowa trzech sal lekcyjnych, remonty bieżące).

