Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku

PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018
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Zadanie
Organizacja Pracy Rady Rodziców w roku szkolnym
2017/2018

Termin

wrzesień
- wybór Oddziałowych Rad Rodziców , Rady Rodziców,
Prezydium Rady Rodziców , Komisji Rewizyjnej;
- uchwalenie Programu Wychowawczego oraz Programu
Profilaktyki;
-uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców;
-opiniowanie projektu planu finansowego;
-przyjęcie do realizacji Planu Pracy Rady Rodziców;
-ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców;
-opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
-opiniowanie ustalonych podręczników i materiałów
dydaktycznych oraz ćwiczeniowych w przypadku braku zgody
pomiędzy nauczycielami przedmiotu;
-wybór ubezpieczyciela ;
-opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku
zawodowego za okres stażu;
- powoływanie Zespołów Roboczych i Komisji Celowych.
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wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
maj-czerwiec
czerwiec
styczeń i czerwiec
wg potrzeb

Zebrania i spotkania Rodziców z Nauczycielami i Specjalistami
- Zebrania z Rodzicami Uczniów klas O-3

12.09.2017
14.11.2017
06.02.2018
10.04.2018
12.06.2018

- Zebrania z Rodzicami Uczniów klas 4 – 7 oraz Rodzicami
Uczniów klas II i III gimnazjalnych

13.09.2017
15.11.2017
07.02.2018
11.04.2018
13.06.2018

- Konsultacje dla Rodziców Uczniów klas 4 – 7 oraz Rodziców
uczniów klas II i III gimnazjalnych

10.10.2017
12.12.2017
06.03.2018
15.05.2018
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-Szkoła dla Rodziców – pedagogizacje, poradnictwo,
szkolenia, wykłady nauczycieli i specjalistów – adresaci :
określone grupy Rodziców.
Współpraca z Nauczycielami i Uczniami. Integracja wszystkich
organów Szkoły.
- wspieranie realizacji podstawy programowej poprzez
tworzenie kącików tematycznych w klasach (0-3) , pomoc w
organizacji wycieczek krajoznawczych i poglądowych , wyjść do
kina , teatru, muzeum , w realizacji projektów i programów;

cały rok , wg potrzeb
i możliwości

-pomoc Rodziców w wyposażaniu klasopracowni w pomoce
dydaktyczne, sprzęt, pomoc w dekorowaniu i podnoszeniu
estetyki pomieszczeń klasowych;

wg potrzeb i
możliwości

- współorganizowanie imprez , akcji i uroczystości szkolnych
* rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego ,
* Dzień Nauczyciela,
* Ślubowanie klas I,
* Andrzejki,
* Dni Otwarte Szkoły,
* Mikołajki,
*Jasełka,
*klasowe Wigilie,
*kiermasze świąteczne
*zabawy karnawałowe,
*Walentynki,
*Dzień Wiosny,
*Rodzinne Czytanie
*Dzień Matki i Ojca,
*Dzień Dziecka,
*Bal Absolwenta,
*Festiwal Talentów,
* akcje charytatywne , w tym – na rzecz uczniów SP-6
*udział w akcjach miejskich,
*dyskoteki
*piknik rodzinny

-uczestniczenie w procesie nauczania – przeprowadzanie zajęć
z uczniami związanych z preorientacją zawodową (prezentacja
wykonywanego zawodu, zaproszenia do miejsc pracy );
- integracja poprzez sport – Rodzice –Dzieci –Nauczyciele:
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Terminy określone w
zaproszeniach

wg kalendarza
październik
październik
listopad
grudzień , marzec
grudzień
styczeń
grudzień
grudzień, marzec
luty
luty
marzec
maj
maj, czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
wg potrzeb
wg kalendarza
wg kalendarza
czerwiec

w miarę możliwości

zgodnie z planem
pracy szkoły

Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania
działalności szkoły
Kwiecień 2018

- informacja o działaniach Rady Rodziców, potrzebach i
sposobach podziału składki na Radę Rodziców, realizacji
środków finansowych ( dla każdego Przewodniczącego
Oddziałowej Rady Rodziców do odczytania na zebraniu
klasowym);

grudzień , marzec

- udział rodziców, dzieci i nauczycieli w warsztatach
plastycznych przed planowanymi kiermaszami świątecznymi –
sprzedaż wytworów przed Radę Rodziców;

cały rok

- pozyskiwanie sponsorów;
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Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu
pracy szkoły
-opiniowanie dokumentów szkolnych;
- modyfikowanie Koncepcji Pracy Szkoły poprzez: *Skrzynkę
Pocztową (kreatywne pomysły dotyczące pracy dydaktycznej
i organizacji pracy), angażowanie rodziców w proces
wychowawczy
*zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy funkcjonowania
szkoły wychowawcy klasowemu na ostatnim zebraniu w roku
szkolnym lub Dyrektorowi Szkoły;
*ankietowanie rodziców – życzenia, spostrzeżenia, wnioski
(czas pracy świetlicy szkolnej, rodzaj zajęć dodatkowych
rozwijających zainteresowania i talenty , itp ).

Wg potrzeb

Cały rok

czerwiec
wg potrzeb

