
 

 

 
Plan pracy rady rodziców na rok szkolny 2022/2023 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Braciejówce 

 

 

 

 
Lp. Zadania i sposób ich realizacji Termin Osoba odpowiedzialna        

 i współodpowiedzialna 

 

ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW 

 

1. Organizacja zebrań klasowych. 

− przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziałowych i 

wybór przedstawicieli do Rady Rodziców 

 

wrzesień 2022 Dyrektor szkoły, wychowawcy 

klas 

2. Organizacja pierwszego zebrania Rady Rodziców 

− Wybór Prezydium Rady Rodziców 

− Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców 

− Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców 

 

wrzesień /październik 

2022 

dyrektor szkoły 

Przewodniczący  

rady rodziców 

 

WSPÓŁPRACA RADY RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY,  

RADĄ PEDAGOGICZNĄ I SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM 

 

3. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planu 

pracy szkoły.  

 

wrzesień/październik2

022 

 

Przewodniczący 

rady rodziców 

4.  Współpraca  przy opracowywaniu programów pracy 

szkoły.  

wrzesień 2022 

i na bieżąco 

Prezydium 

rady rodziców, 

dyrektor zespołu, 

rada pedagogiczna, 

samorząd uczniowski 

 

5. Opracowanie wspólnie z radą pedagogiczną Programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

 

wrzesień 2022 Prezydium 

rady rodziców 

 

6.  Zatwierdzenie programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

wrzesień/październik  

2022 

Prezydium 

rady rodziców 

 

7. Opiniowanie dokumentów szkoły. 

 

wg potrzeb Prezydium rady rodziców 

 

8. Wyrażanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli przed 

sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku 

zawodowego. 

 

cały rok –  

w przypadku 

wpłynięcia wniosku 

Prezydium rady rodziców 

dyrektor szkoły 

9. Udział rady rodziców w organizowaniu wyjazdów  

szkolnych. 

 

wg potrzeb Rada Rodziców 

13. Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości 

okolicznościowych  

• Dzień Patrona 

• Spotkanie wigilijne 

• Dzień Babci i Dziadka 

• Dzień Dziecka 

• Zabawa andrzejkowa 

• Zabawa karnawałowa 

 

wg harmonogramu rada rodziców, 

dyrektor zespołu,  

rada pedagogiczna, 

samorząd uczniowski 

14. Pomoc samorządowi uczniowskiemu w realizacji zadań 

wynikających z planu pracy samorządu uczniowskiego. 

 

 

 

 

wg potrzeb Prezydium rady rodziców 

 



 

 

 

UDZIAŁ RADY RODZICÓW W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY. 

 

15. Pomoc w wykonywaniu drobnych prac remontowych. cały rok rada rodziców 

 

16. Aktywizacja pozostałych rodziców do podejmowania 

działań na rzecz rady rodziców. 

 

cały rok − Przewodniczący rady 

rodziców 

 

17. Opinia w sprawie projektu planu finansowego szkoły na 

rok 2023. 

listopad/ 

grudzień 2022 

rada rodziców 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY RODZICÓW. 

 

19. Pozyskiwanie środków finansowych na cele Rady 

Rodziców. 

 

cały rok rada rodziców 

 

20. Zakup książek i nagród rzeczowych na zakończenie roku 

szkolnego. 

 

maj/czerwiec 2023 Skarbnik  

rady rodziców 

21. 

 

Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. 

 

 

wg potrzeb rada rodziców 

dyrektor zespołu 

wychowawcy klas 

nauczyciele, 

uczniowie 

22. Dofinansowanie wyjazdów dla dzieci reprezentujących 

szkołę w zawodach sportowych i konkursach 

odbywających się poza szkołą ( 

wg potrzeb rada rodziców 

nauczyciele 

 

 

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.  

 

 

 


