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Propozycja planu pracy 
Rady Rodziców SP 1

na rok szkolny 2017/2018
Przewodnicząca: Angelika Dalecka
Zastępca Przewodniczącej: Ewa Łempicka
Sekretarz: Magdalena Koziarek
Skarbnik: Robert Sababady
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Cel stworzenia planu pracy

● Zajmować się tematami, które są dla rodziców istotne
● Nadać innego wymiaru pracom RR niż tylko zbieranie 

pieniędzy i wydawanie ich
● Planować i koordynować prace RR
● Zaangażować rodziców w życie szkoły
● Mierzyć postęp pracy i rozliczyć je
● Poprawić komunikację pomiędzy RR, Dyrekcją szkoły, 

rodzicami i uczniami
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Główne etapy pracy RR
w roku szkolnym 2017-2018
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Zasady prowadzenia projektów z 
propozycji planu pracy RR
(angażowanie rodziców w życiu szkoły)

● Projekty z planu pracy RR będą prowadzone przez rodziców z 
różnych klas.

● Każdy projekt będzie miał opiekuna z Prezydium RR (tzn. 
dwóch rodziców do każdego tematu).

● Prosimy o osobę do współpracy ze strony szkoły do 
poszczególnych tematów.

● Wszystkie działania RR będą jasno komunikowane w celu 
zaangażowania rodziców we współpracę.

● Podkreślamy zaangażowanie i rolę Dyrekcji szkoły, 
nauczycieli, uczniów  i rodziców w poszczególnych tematach.
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Agenda spotkania z Dyrekcją SP1

• Realizacja kompetencji ustawowych:
● kompetencje uchwałodawczo-opiniodawcze
● preliminarz wydatków RR
● współpraca z Samorządem Uczniowskim
● wpływ na podnoszenie jakości pracy w SP1
● poprawa warunków nauki oraz lokalowych

• Działania dodatkowe:
● poprawa komunikacji
● angażowanie rodziców w życie szkoły
● sprawy organizacyjne inne
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● Spotkanie z p. Dyrektor w celu:
■ konsultacji planu pracy RR
■ ustalenia terminów istotnych zdarzeń, które 

wpływają na pracę RR w 2017-2018 r., 
dotyczących: 
● programu wychowawczego SP1;
● programu profilaktyki SP1;
● planu finansowego SP1;
● planu wydarzeń/imprez z uczestnikami RR 

w SP1.

Uchwalenie/ Opiniowanie
(kompetencje ustawowe)
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Wpływ rodziców na działalność szkoły
(kompetencje ustawowe)

● 1-sza propozycja planu pracy oparta na wywiadach z rodzicami
● Ankieta dot. życia w szkole - 20 pytań (osoba odpowiedzialna)

■ co działa;
■ co nie działa;
■ obszary do poprawy;

○ link do strony z ankietą; maile przez trójki klasowe i Librus
○ ankietowanie podczas imprez szkolnych
○ opracowanie wyników
○ przedstawienie wyników Dyrekcji SP1 i rodzicom

● Ankieta dot. współpracy z RR dla nauczycieli (oczekiwania, 
problemy)

czas realizacji: 3 tygodnie
termin: do ustalenia 8



● Stworzenie  oraz  przesłanie  do  RR  na  podstawie:
○ (do  10  XII,  odp.  Robert Sababady)

■ Doświadczeń  poprzedniej  RR
● (do  18  XI,  odp.  Robert Sababady)

■ Informacji  o  przewidywanych  wpływach  
2017-2018
● (do  15  XII,  odp.  Robert Sababady)

■ Zapotrzebowania  od  nauczycieli
● (na podstawie wydatków 2017r,  odp. Robert Sababady )

■ Planu  finansowego  SP1 po uwagach RR
● (do  5  XII,  odp.  Robert Sababady)

Preliminarz finansowy
(kompetencje ustawowe)
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● Ustalenie  terminu  wspólnego  spotkania 
(propozycja daty)

● Rozpoznanie  potrzeb SU (do końca lutego 2018)  
● Zaplanowanie  wspólnych  działań  i  informacja  

mailem  do  członków RR (do końca lutego 2018)  

(osoba odpowiedzialna)

Wsparcie działalności SU
(kompetencje ustawowe)
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● Wnioski  o  ocenę  pracy  pojedynczych
nauczycieli

● Terminy przygotowania opinii nt. pracy 
nauczycieli  ubiegających  się o  kolejny 
stopień awansu  zawodowego 
(Informacja  o  planach  i oczekiwaniach Dyrekcji SP1 w stosunku do 
RR na  rok  szk.  2017/18)
(osoba odpowiedzialna)

Podnoszenie jakości pracy w SP1
(kompetencje ustawowe)
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● Współpraca ze świetlicą szkolną w celu 
rozpoznania problemów i potrzeb (warunki 
lokalowe, rekreacyjne, konkursy, program zajęć 
świetlicowych, ciche miejsce do odrabiania lekcji 
popołudniami) – jak RR może pomóc? 

● Komunikacja działań świetlicy do rodziców
(osoba odpowiedzialna)

Poprawa warunków nauki
(kompetencje ustawowe)
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● Lekcje i przerwy: Program  doposażenia  szkoły w pomoc 
dydaktyczną i rekreacyjną (osoba odpowiedzialna)

● Ergonomiczność  wejścia  do  szkoły- 
pomysł  otwarcia  II  drzwi na ruch  dwukierunkowy
(osoba odpowiedzialna)

● Zasady parkowania w  okolicach szkoły:
○ Na stałe przez pracowników szkoły
○ W  godzinach porannych  7.40-8.15
○ Przez rodziców, którzy nie wysiadają z samochodów (dzieci 

wysiadają i same idą do szkoły)
○ Na zebrania i wydarzenia 
(osoba odpowiedzialna)
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Poprawa warunków nauki
(kompetencje ustawowe)



Działania dodatkowe
(komunikacja)

● Procedury  funkcjonowania  Librusa
○ Medium do komunikacji z rodzicami i dla rodziców
○ Zasady korzystania z Librusa przez RR  
(osoba odpowiedzialna)

● Poprawa  strony  internetowej  RR
○ Czy istnieje możliwość publikowania formalnych 

dokumentów RR  na stronie szkoły?
○ Przygotowanie  tekstów / komunikatów
○ Koszty utrzymania (osoba odpowiedzialna)

● Aktualizowanie tablicy informacyjnej RR w szkole 
(osoba odpowiedzialna)

● Aktualizowanie strony RR na FB (Magda Koziarek) 14



● Projekt: Lekki plecak do szkoły
○ Faza 1: weryfikacja średniej wagi i przekazanie zaleceń do rodziców i 

nauczycieli; Pomysł na dwa komplety podręczników (szkoła/dom)
○ Faza 2: rozwiązanie długoterminowe - szafki dla uczniów (ile, gdzie, 

za co, na jakiej zasadzie mają działać?)
(osoba odpowiedzialna)

● Dofinansowanie dla szkół ze środków EU i WFOŚiW 
Mazowieckie
(osoba odpowiedzialna)

● Piknik szkolny (osoba odpowiedzialna)
● Ocena obiadów szkolnych (osoba odpowiedzialna)

○ Ankieta - dzieci i nauczyciele
○ Opracowanie wniosków i rozesłanie ich Rodzicom i Dyrekcji szkoły
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Działania dodatkowe
Propozycje do dyskusji 



Proponowany  terminarz  
spotkań  RR z Dyrekcją SP1

● Raz / miesiąc na 1,5g
● Do opracowania po konsultacji planu pracy przez Dyrekcję SP1
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Na  czerwono  zostały  zaznaczone  tygodnie,  w  których  zaplanowane  są  zebrania  RR

Przykład terminarzu po 

uzgodnieniu wszystkich dat
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Lista projektów

Lista projektów, osób za nie odpowiedzialnych, efektów oraz terminów 
wykonania - do uzupełnienia
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Akceptacja ostatecznego planu pracy RR
Tryb: obiegowy z głosami Prezydium RR:

# Imię i nazwisko Funkcja Głosowanie

za przeciw Wstrzymał się od 
głosu

1 Angelika Dalecka Przewodnicząca

2 Ewa Łempicka Zastępca Przewodniczącego

3 Robert Sababady Skarbnik

4 Magdalena Koziarek Sekretarz

5 Edyta Gajda Członek Prezydium

6 Robert Piotrowicz Członek Prezydium

7 Edyta Polańska Członek Prezydium

8 Wojciech Pokorski Członek Komisji Rewizyjnej

9 Dorota Markowska Członek Prezydium

10 Andrzej Tuszyński Członek Prezydium

Podsumowanie: komisja przyjęła Plan Pracy RR na rok szkolny 2017-2018
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