
Plan pracy rady rodziców Przedszkola w Braciejówce 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

Lp. Zadania i sposób ich realizacji 

 

Osoba 

odpowiedzialna 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

I   Organizacja pracy rady rodziców 

 

1. Organizacja zebrań w grupach      - dyrektor 

 

wrzesień  

2. Przeprowadzenie wyborów 
przedstawicieli grup 
wchodzących w skład rady 
rodziców. 

 

- dyrektor 

- nauczycielki grup 

wrzesień podczas 

pierwszego 
zebrania 

3. Organizacja pierwszego 

zebrania rady rodziców. 

 

- dyrektor  wrzesień/październik  

II   Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu rady rodziców 

 

1. Przygotowanie i 

przedstawienie propozycji 

Regulaminu działania rady 

rodziców. 

 

- przewodniczący rady     wrzesień/październik  

2. Zatwierdzenie Regulaminu 

działania rady rodziców. 

 

- członkowie rady rodziców wrzesień/październik  

III   Przedstawienie i zatwierdzenie Planu pracy rady rodziców na dany rok szkolny 

 

1. Opracowanie propozycji 
zadań do planu pracy w 
bieżącym roku szkolnym. 

 

- przewodniczący rady  

- członkowie rady 

wrzesień  

2. Zatwierdzenie Planu Pracy rady 

rodziców. 

- przewodniczący rady  

- dyrektor 

 

wrzesień  

IV   Współpraca rady rodziców z dyrektorem 

 

1. Wyrażanie pisemnych opinii 

o pracy nauczycieli przed 

sporządzeniem przez 

dyrektora przedszkola oceny 

dorobku zawodowego. 

- przewodniczący rady  

- dyrektor 

wg potrzeb w przypadku 

otrzymania 

wniosku 

2. Opiniowanie projektu planu 

finansowego  

 

- przewodniczący rady  

- dyrektor                                                                                                        

listopad/grudzień  

 

V    Współpraca rady rodziców z radą pedagogiczną 

 

1. Udział w zebraniach rady 

pedagogicznej. 

- przewodniczący rady  

- przewodniczący rady  

na zaproszenie 

dyrektora 

 

2. Praca nad dokumentacją 

dotyczącą spraw 

wychowawczych, 

opiekuńczych i dydaktycznych: 

 

- przewodniczący rady  

- przewodniczący rady  

na zaproszenie 

dyrektora 

 



VI  Udział rady rodziców w funkcjonowaniu przedszkola 

 

1. Pomoc w wykonywaniu 
drobnych prac 
użyteczno- społecznych 
na rzecz przedszkola. 

 

- przewodniczący rady  

- dyrektor 

cały rok  

3. Pomoc w pozyskiwaniu 

środków finansowych na 

poprawę bazy przedszkola. 

 

- przewodniczący rady  

- dyrektor 

cały rok  

VII  Udział rady rodziców w organizowaniu imprez przedszkolnych 

 

1. Dzień Edukacji Narodowej  

 

- przewodniczący rady, 

- wychowawcy grup, 

- dyrektor 

 

 

październik w ustaleniu 

z radą rodziców 

2. Spotkanie opłatkowe grudzień  

3. Bal karnawałowy styczeń  

4. Dzień Dziecka. czerwiec w ustaleniu 

z radą 

rodziców 

5. Pożegnanie najstarszych 

przedszkolaków 

czerwiec w ustaleniu 

z radą 

rodziców 

6. Inne - wynikające z 

Koncepcji pracy przedszkola 

oraz planów miesięcznych 

poszczególnych grup. 

 

na bieżąco w ciągu całego 

roku 

VIII Pozyskiwanie środków finansowych (w miarę możliwości)  

 

2. Bieżące monitorowanie wpłat 

składek rodziców 

- przewodniczący rady  skarbnik rady 

rodziców 

cały rok 

 
Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych: 

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni 

1. Pasowanie na przedszkolaka listopad 

rada rodziców 

dyrektor 

wychowawcy 

2. Mikołajki grudzień 

3. Bal Karnawałowy styczeń 

5. Dzień Dziecka/Dzień Rodziny czerwiec 

6. 
Zakończenie roku szkolnego - 

pożegnanie 6- latków 
czerwiec 

 
Kontakty z ogółem rodziców : 

L.p. Forma Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

1.  

Rozmowy indywidualne z rodzicami  

rodziców  

 

praca w ciągu roku 
dyrektor 

nauczyciele grup 

2.  
Zebrania grupowe rodziców  

 
wg harmonogramu 

dyrektor 

nauczyciele grup 

3.  

Informacje dla rodziców na tablicach 

poszczególnych grup- „ Kącik dla rodziców” 

 

praca w ciągu roku nauczyciele grup 

 

Plan pracy rady rodziców w zależności od potrzeb i nie przewidzianych okoliczności może być modyfikowany. 

Zatwierdzony na zebraniu rady rodziców w dniu 04 października  2022 r.  


