
 

Warszawa, 11 października 2018 r. 

PLAN 

PRACY RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 

 W WARSZAWIE 

NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019 

1. Na początku września 2018 r. podać do ogólnej wiadomości rodziców (zebrania, 

deklaracje, Librus) informacji o dowolnych składkach na fundusz Rady Rodziców w roku 

szkolnym 2018/2019 oraz zebrać od rodziców deklaracje wpłat na fundusz Rady 

Rodziców. 

2. Na początku października 2018 r. opracować „Sprawozdanie z działalności Prezydium 

Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018”, w tym rozliczenie z poniesionych 

wydatków z funduszu Rady Rodziców oraz „Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 

2018/2019”. 

3. Na początku października 2018 r opracować „Preliminarz wydatków z budżetu Rady 

Rodziców w roku szkolnym 2018/2019”, uwzględniający określone pozycje, zgodne z 

postanowieniami „Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 50 w 

Warszawie”. 

4. W październiku 2018 r. przygotować i zorganizować zebranie Rady Rodziców, celem 

zaopiniowania w formie uchwały zapoznania i zatwierdzenia „Sprawozdania z 

działalności Prezydium Rady w roku szkolnym 2017/2018”, w tym rozliczenia z 

poniesionych wydatków z funduszu Rady Rodziców, „Planu pracy Rady Rodziców na rok 

szkolny 2018/2019” oraz „Preliminarza wydatków z funduszu Rady w roku szkolnym 

2018/2019”. 

5. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły , na bieżąco podejmować działania mające na celu 

dofinansowanie szkoły (zakup wyposażenia i pomocy naukowych) oraz ukierunkowane 

na rozwój kultury fizycznej i sportu w Szkole Podstawowej Nr 50. 

6. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 ze środków przeniesionych z roku szkolnego 

2017/2018 dokonać zakupu szafek indywidualnych dla części uczniów. 

7. Do końca I semestru roku szkolnego 2018/2019 z dostępnych funduszy dokonać zakupu 

szafek indywidualnych dla pozostałych uczniów. 



 

8. W porozumieniu z pedagogami szkolnymi, przez cały rok szkolny 2018/2019 udzielać  

pomocy poprzez przydzielanie zapomóg, dopłat do imprez rekreacyjno—kulturalnych i 

wynikających z procesu dydaktyczno  wychowawczego, organizowanych przez szkołę 

w trakcie roku szkolnego, zgodnie z przewidzianymi wydatkami z Preliminarza wydatków 

na rok szkolny 2018/2019 po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Prezydium Rady 

Rodziców. 

9. W porozumieniu z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej, na bieżąco 

dofinansowywać i współuczestniczyć w organizacji uroczystości szkolnych, a w tym: 

Rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019; 

Ślubowania klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 50 (pamiątkowe krawaty )  

Zabaw andrzejkowych; 

Mikołajek; 

Wigilii; 

Dnia Wiosny; 

Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (piknik); 

Święta Szkoły; 

Bali pożegnalnych dla absolwentów klasy III Gimnazjum Sportowego Nr 57;  

zakończenia roku szkolnego 2018/2019. 

Zgodnie z przewidzianymi wydatkami z Preliminarza wydatków na rok szkolny 
2018/2019 po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Prezydium Rady Rodziców. 

10. Na przełomie stycznia i lutego 2019 r. zorganizować bale karnawałowe i/lub dyskotekę 

karnawałową dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 50. 

11. W porozumieniu z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół, na bieżąco wydzielać 

środki finansowe na zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz przed 

zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów wyróżniających się w nauce, 

zachowaniu, sporcie i pracy społecznej na rzecz szkoły, a także upominków dla 

absolwentów danego poziomu nauczania , w postaci nagród książkowych oraz tarcz i 

medali pamiątkowych lub innych nagród rzeczowych, zgodnie z przewidzianymi 

wydatkami z Preliminarza wydatków na rok szkolny 2018/2019 po wcześniejszym 

uzgodnieniu ich z Prezydium Rady Rodziców. 

12. W porozumieniu z nauczycielami biblioteki, na bieżąco opłacać prenumeratę czasopism 

oraz zakup lektur i innych książek przeznaczonych do wykorzystania w Bibliotece 

Szkolnej, zgodnie z przewidzianymi wydatkami z Preliminarza wydatków na rok szkolny 

2018/2019 po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Prezydium Rady Rodziców. 

13. Przeprowadzić kolejną edycję akcji i konkursów, cyklicznie organizowanych przez Radę 

Rodziców, tj.: 

„Najlepszy z Najlepszych Gimnazjalista” - kontynuacja 

„Najlepszy z Najlepszych Ósmoklasista” – regulamin do opracowania 

14. Doskonalić zasady polityki informacyjnej Rady Rodziców, mającej na celu: 



 

• zaktywizowanie członków Rady Rodziców i pozostałych rodziców do podejmowania 

działań na rzecz Rady Rodziców i  Szkoły; 

15. Na bieżąco utrzymywać kontakty z Trójkami Klasowymi i pozostałymi rodzicami, w celu 

zbierania ich uwag, opinii, postulatów i inicjatyw. 

16. Cykliczne organizować zebrania Rady Rodziców i posiedzenia Prezydium Rady 

Rodziców. 

17. Występować w imieniu rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej Nr 50 do Dyrektora i innych organów szkoły, w tym Rady Pedagogicznej, 

organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, celem zapewnienia 

rzeczywistego wpływu rodziców na działalność szkoły. 

18. Na bieżąco wspierać realizację „Programu wychowawczego szkoły', w tym udzielać 

pomocy nauczycielom przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów, a 

także czynnie uczestniczyć w przedsięwzięciach wynikających z „Programu rozwoju 

szkoły.” 

19. Ściśle współpracować z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, pionem administracyjnym, 

Samorządem Szkolnym, instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę, w zakresie 

wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 50. 

20. Brać czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 50. 

21. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół, przedstawić opinie o pracy nauczycieli, w związku 

z dokonywaniem oceny ich dorobku zawodowego, w ramach ubiegania się o uzyskanie 

awansu zawodowego. 

22. Modyfikacja przerw śniadaniowych, tak aby każdy uczeń mógł w spokoju spożyć obiad. 

23. Zorganizowanie drugich śniadaniach dla uczniów klas sportowych na terenie szkoły. 

24. Uaktualnić regulamin Rady Rodziców, celem jego unowocześnienia oraz dostosowania 

do rzeczywistych praktyk. 

25. Opracowanie wewnętrznych procedur RR (np. postępowania ze środkami finansowymi uzyskanymi 

w formie gotówki podczas zebrań w szkole). 


