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Plan pracy Rady Rodziców  

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole w roku szkolnym 2022-2023 

 

Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 
 

 1. 

 

Organizacja pracy Rady 

Rodziców w roku szkolnym 

2022/2023 

1.Podsumowanie pracy Rady Rodziców za 

rok szk.2021/2022 w zakresie : 

działalności  programowej i finansowej 

 

wrzesień 

dyrektor 

przewodnicz. 

Rady Rodziców 

 

2.Wybór Klasowych Rad Rodziców               

i Prezydium Rady Rodziców 

wrzesień  Wychowawcy klas/ 

dyrektor  

 

3. Opracowanie  i zatwierdzenie Planu Pracy 

Rady Rodziców  

 

wrzesień 

przewodnicz. 

Rady Rodziców 

 

2. Współpraca z Radą 

Pedagogiczną  i środowiskiem 

lokalnym 

 

1.Opiniowanie  dokumentacji szkoły              

w zakresie kompetencji Rady Rodziców 

2. Uchwalenie w porozumieniu z Rada 

Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego  

3. Opiniowanie dorobku zawodowego 

nauczycieli do awansu  

4. Współudział w organizacji 

zebrań rodziców. 
5. Organizacja wspólnych wyjazdów 

rodziców i nauczycieli do kina, teatru 

6. Współpraca z organizacjami 

działającymi w środowisku lokalnym 

wrzesień Dyrektor/ 

nauczyciele/ 

wychowawcy klas/ 

prezydium RR 

 

3. 

 
Udział Rady Rodziców          

w organizowaniu imprez 

szkolnych oraz udział w życiu 

1.Współudział w organizowaniu wycieczek 

szkolnych 

zgodnie z  

harmonogramem 

wycieczek 

Wychowawcy / 

rodzice 
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społeczności uczniowskiej 
 

 

 

 

 

 

2.Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych  

i instytucji do współpracy ze szkołą 

(sponsorzy) 

 Rodzice   

3 Pomoc rodziców w organizacji imprez         

i uroczystości okolicznościowych.  

 

zgodnie z  

harmonogramem 

wychowawcy 

klas ,  

rodzice 

 

Wieczór patriotyczny  listopad Wychowawcy klas   

+ rodzice  
 

Mikołajki grudzień Wychowawcy klas 

Prezydium RR 
 

Wigilia szkolna grudzień  Dyrektor, rodzice  
 

Bal karnawałowy 

 

styczeń 

Dyrektor ,  

wychowawcy klas 
 

Dzień Babci i Dzień Dziadka  styczeń  Wszyscy 

nauczyciele + 

rodzice  

 

 

Święto Rodziny /Dzień Matki/Dzień Dziecka 

 

 

maj/czerwiec 

Nauczyciele   

wychowawcy klas 

Prezydium RR 

 

Zakończenie roku szkolnego czerwiec wychowawcy klas 

dyrektor 
 

 

3. 

 

Działalność finansowa Rady 

Rodziców  

1. Pozyskiwanie środków finansowych         

z wpłat dobrowolnych na konto Rady 

Rodziców. 

 

cały rok 

 

rodzice 
 

2. Dofinansowanie nagród i dyplomów         

w konkursach szkolnych. 

cały rok 

 

rodzice   

3. Dofinansowanie organizacji uroczystości 

szkolnych i imprez dla dzieci. 

cały rok 

 

rodzice  

4. Dofinansowanie drobnych wydatków          

z okazji uroczystości patriotycznych               

i szkolnych. 

cały rok rodzice  

5. Zakup książek i nagród rzeczowych         

na zakończenie roku szkolnego. 

czerwiec przewodni. 

RR 
 



3 

 

6. Zakup pomocy dydaktycznych wg  potrzeb  przewodni. RR  
4. Udział rodziców w pracach 

społeczno-użytecznych na 

rzecz szkoły 

1.Uczestnictwo w pracach porządkowych 

związanych z remontem  i otoczeniem szkoły 

wg potrzeb  rodzice  

2.Pomoc w pracach  

konserwatorskich , wykonywanie drobnych 

napraw sprzętu w szkole 

wg  potrzeb  rodzice  

 


