
 
Uchwała Nr 1/2014/2015 

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 

z dnia 28 stycznia 2015 roku 

w sprawie :  Planu Pracy na 2015 rok  
 

Na podstawie art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
 (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Regulaminu 

Rady Rodziców ZSZ Nr 1 w Nowej Dębie z dnia 16 stycznia 2014 roku 
 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie  

uchwala sie, co następuje: 
 

§ 1 
 

Realizując ustawowe oraz wynikające z wewnętrznych przepisów i ustaleń zadania 
przewidziane dla Rady Rodziców przyjmuje się do realizacji „Plan Pracy Rady Rodziców ZSZ 
Nr 1 na rok 2015”. 
 

§ 2 
 

Określenie zadań przewidzianych do realizacji określa załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
                    Marek BABULA 

........................................................................... 
Przewodniczący Rady Rodziców 

 
 
 
 
 
_______________ 

Art. 53. ust. 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „ Rada rodziców uchwala regulamin swojej 
działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
§ 4 ust. 3 Regulaminu RR : „Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego rocznego planu 
pracy oraz rocznego planu wpływów i wydatków 
 
 
 



     Załącznik do uchwały nr 1/2015 

                                                                                                                                     z dnia 28 stycznia 2015 r. 

PLAN PRACY RADY RODZICÓW  

Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 

  

 

Lp. 

 

Zagadnienia 

 

Sposób realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin  

 

 

1 

  

 

 

Organizacja pracy Rady Rodziców  
w roku szkolnym 2015/2016 

  

 

Wybór Rad Klasowych i Rady 
Rodziców 

 Prezydium RR 

Dyrektor 

 Wrzesień 

 

2 

Opracowanie planu pracy Rady 
Rodziców oraz planu 
finansowego na rok 2015 

 Przewodniczący 

 Prezydium 

 Rada Rodziców 

  

Grudzień 

 

3 

 Uchwalanie ,,Programu 
Wychowawczego” w porozumieniu z 
Radą Pedagogiczną 

  

Podjęcie uchwały 

 Prezydium Rady 
Rodziców 

 Po uzgodnieniu z 
dyrektorem 
szkoły 

 

4 

Uchwalanie ,,Szkolnego Programu 
Profilaktyki” w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną 

Wydanie uchwały Prezydium Rady 
Rodziców 

Po uzgodnieniu z 
dyrektorem 
szkoły 

 

5 

 Uzgadnianie z dyrektorem szkoły 
warunków prowadzenia działalności 
na terenie szkoły przez inne placówki, 
osoby prywatne, organizacje, 
stowarzyszenia 

 Wydanie opinii  Przewodniczący Rady 
Rodziców 

 Po uzgodnieniu z 
dyrektorem 
szkoły 

 

6 

  

Współpraca w  realizacji zadań 
opiekuńczych 

 Wnioskowanie do instytucji, 
organizacji społecznych o 
udzielanie stałej lub doraźnej 
pomocy młodzieży z rodzin 
znajdujących się w trudnych 
warunkach 

 Rada Rodziców 

 Pedagog 

 Dyrektor 

 Na bieżąco w 
ciągu całego roku 
szkolnego 

 

7 

 Opiniowanie dodatkowych zajęć dla 
uczniów 

 Wydanie opinii  Prezydium Rady 
Rodziców 

 Po uzgodnieniu z 
dyrektorem 
szkoły 

 

8 

 Opiniowanie programu i 
harmonogramu poprawy 
efektywności kształcenia lub 
wychowania 

 Wydanie opinii  Prezydium Rady 
Rodziców 

 Po uzgodnieniu z 
dyrektorem 
szkoły 

 

9 

 Opiniowanie projektu planu 
finansowego szkoły 

 Wydanie opinii  Prezydium Rady 
Rodziców 

 Po uzgodnieniu z 
dyrektorem 
szkoły 

 

10 

 Finansowe wspieranie działalności 
szkoły 

  

  

 Pozyskiwanie środków 
finansowych na konto Rady 
Rodziców 
- dobrowolne wpłaty rodziców 
- pozyskiwanie sponsorów 
  

 Prezydium RR 

  

 Na bieżąco w 
ciągu całego roku 
szkolnego 

  

 Przekazywanie nauczycielom, 
dyrekcji szkoły opinii i wniosków 

 Za pośrednictwem Dyrektora 
Szkoły 

 Przewodniczący Rady 
Rodziców 

 Na bieżąco w 
ciągu całego roku 



 
 
 
 

Sporządził : 
 
 

11 rodziców i uczniów we wszystkich 
istotnych sprawach szkoły, celem 
osiągnięcia jak najlepszych wyników 
w nauce 

    szkolnego 

  

 

12 

 Wydanie opinii o pracy  nauczyciela 
w związku z awansem zawodowym 

 Wydanie opinii  Przewodniczący Rady 
Rodziców 

 Wg. potrzeb 

 

 

 

 

 

13 

 Czynny udział w realizacji zadań 
opiekuńczych szkoły. Współpraca z 
pedagogiem. 

 Analiza potrzeb uczniów w 
zakresie opieki, dokształcania, 
organizowania wypoczynku w 
czasie ferii, wakacji, udzielanie 
zapomogi na zakup pomocy 
szkolnych, odzieży, lekarstw, 
dofinansowanie do wydatków 
związanych z uczestnictwem w 
Studniówce uczniom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. Na 
podstawie pisemnego wniosku 
wychowawcy, 

dyrektora szkoły lub Rady 
Pedagogicznej. 

  

Prezydium Rady 
Rodziców 

  

Rady Klasowe 

  

Na bieżąco w 
ciągu całego roku 
szkolnego 

 

14 

Pomoc w organizacji : konkursów, 
turniejów wiedzy i sprawnościowych, 
uroczystości klasowych i szkolnych  

Udział w uroczystościach, 
komisjach turniejowych, 
fundacja upominków i nagród 

Przewodniczący Rady 
Rodziców 

Wg. Kalendarza 
uroczystości i 
pozostałych 

 

15 

 

Harmonogram spotkań : 

Zebranie Rady Rodziców 

Posiedzenie Prezydium RR 

Zebranie Rady Rodziców 

Posiedzenie Prezydium RR 

 

Przewodniczący Rady 
Rodziców 

Wrzesień 

Styczeń 

Marzec 

Maj 


