
Plan pracy  
Rady Rodziców SP 75  

na rok szkolny 2016/2017

Przygotowała: Katarzyna Styczyńska, Sekretarz RR SP75 2016/17



Agenda

✓ kompetencje opiniotwórcze rady; 
✓ podnoszenie jakości pracy oraz poprawa warunków 

nauki w SP 75; 
✓ poprawa komunikacji; 
✓ sprawy różne; 
✓ podsumowanie projektów
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Uchwalanie / Opiniowanie
✓ uchwalenie: 

- program wychowawczy (RR/ zrealizowane); 

- program profilaktyki (RR / zrealizowane); 

- program poprawy efektywności wychowania (RR / zrealizowane) 

- grafik dodatkowych dni wolnych (RR / Dyrektor / …) 

- opinia ws. planu finansowego SP 75 na rok 2017  
(odp. … / Dyrektor) 
- termin otrzymania projektu 
- zebranie propozycji uwag 
- opracowanie treści uchwały 
- głosowanie
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Przygotowanie programu 
wychowawczego oraz profilaktyki na 

kolejny rok szkolny

✓ koordynator ze strony RR: K. Styczyńska; 

✓ skład zespołu: M. Kłosińska, J. Kołysz 

✓ opracowanie harmonogramu oraz podziału zadań 
wspólnie z zespołem pedagogicznym;
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Preliminarz finansowy RR 
• Stworzenie oraz przesłanie do RR na podstawie:  

(do 31.10.2016, odp. A. Milicka-Stojek) 
✓ doświadczeń poprzedniej RR  

(do 26.10.2016, odp. A. Milicka-Stojek); 
✓ zapotrzebowania od nauczycieli oraz Dyrektora;  

(do 26.10.2016, odp. A Milicka-Stojek); 
✓ informacji o przewidywanych wpływach 2016/17  

(do 26.10.2016 , odp. A. Milicka-Stojek); 
✓ dobrowolnych składek; 
✓ planowanych zbiórek celowych; 
✓ programu „1% podatku dla Twojej szkoły” 
✓ projektu „płatne miejsce parkingowe dla Twojej rodziny”
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Podnoszenie jakości pracy w SP 75
✓ wnioski o ocenę pracy nauczycieli;  

(odp. przedstawiciele poszczególnych klas);  
✓ opiniowanie dorobku nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy;  
Maria Żołowicz (nauczyciel dyplomowany)  
Małgorzata Michalec (n. dyplomowanyc)  
Ewelina Orzełowska (n. mianowany)  
Ewelina Piskorska (n. kontraktowy)  
informacja o planach na rok szk. 2016/17  
(do 31.05.2017, odp. B. Olszyńska-Bazała, Dyrektor) 

✓ procedura postępowania ze skargami wpływającymi do RR;  
(do 30.11.2016, odp. D. Nowicki) 

✓ przedstawiciel rady do komisji powypadkowej oraz ustalenie 
procedur powiadamiania rodziców o wypadkach w szkole  
(odp. A. Andrusco z kl. 0).
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Poprawa warunków nauki

✓ deklaracja rodziców o odrabianiu lekcji przez dziecko 
do opiekunów w świetlicy; 

✓ poprawa jakości oraz wyposażenia sal;  
(odp. A. Wrzesińska) 
✓ opracowanie projektu do budżetu partycypacyjnego; 
✓ nagłośnienie akcji głosowania; 
✓ zbadanie możliwości finansowania ze środków na ochronę środowiska, 

przygotowanie wniosku.
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Poprawa warunków nauki

✓ Sygnalizacja świetlna na przejściu przy ulicy Senatorskiej  
(październik, Dyrektor); 

✓ komisja ds. dofinansowania zielonych szkół: 
✓ skład: A. Milicka-Stojek, M. Kłosińska, J. Kołysz. 
✓ przygotowanie regulaminu; 
✓ wnioski składane do: 15.01.2017; 

✓ antyramy na ściany do Klubiku oraz do Świetlicy do 
ekspozycji prac dzieci 
(30.11.2016, odp. W. Reluga)
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Remont boiska szkolnego

✓ wniosek o zerwanie nawierzchni oraz przygotowanie 
murawy z funduszu remontowego; 
(asap, odp. K. Styczyńska / Dyrektor) 

✓ pozyskanie finansowania inwestycji z budżetu 
partycypacyjnego; 
(odp. A. Wrzesińska) 

✓ wniosek o umieszczenie inwestycji w planie na kolejny 
rok; 
(odp. K. Styczyńska / Dyrektor)
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Wsparcie Samorządu Uczniowskiego
osoba odpowiedzialna: A. Wrzesińska; 

✓ rozpoznanie potrzeb; 
(10.11. 2016)  

✓ zaplanowanie wspólnych działań i informacja mailem do członków RR; 
(15.11.2016) 

✓ ustalenie terminu wspólnego spotkania; 
(15.11.2016); 

✓ „budżet partycypacyjny” z budżetu rady - projekt i koordynacja (A. Milicka-Stojek, D. 
Nowicki, do 15.12.2016); 

✓ „słoneczny order” dla ulubionego nauczyciela (A. Wrzesińska, W. Reluga) 
✓ konsultacja z SU 
✓ opracowanie regulaminu; 
✓ powołanie kapituły orderu; 
✓ przygotowanie uroczystości wręczenia orderu na zakończenie roku szkolnego.  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Poprawa komunikacji

✓ Dyżury Przewodniczącej RR  
(środa 16.00 - 17.00); 

✓ Strona internetowa szkolna (D. Nowicki) 
(do 30.11.2016); 

✓ strona RR;  
(odp. D. Nowicki) 
- projekt; 
- przygotowanie tekstów (odp. K. Styczyńska);  
- uruchomienie strony;
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Działania dodatkowe 
Różne

✓ Procedury (odp. D. Nowicki); 
✓ korekta regulaminu RR; 
✓ procedura dofinansowania zielonych szkół (A. Milicka-Stojek); 
✓ procedura postępowania ze skargami; 

✓ Zmiana Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
(odp. A. Wrzesińska); 

✓ Fotograf w szkole  
(30.11.2016, odp. K. Jachimczyk); 

✓ Ubezpieczenia (odp. D. Nowicki);
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Działania dodatkowe 
Różne

✓ Projekt kącików relaksacyjnych (odp. K. Styczyńska); 
- projekt graficzny przygotowany przez p. Marcina Szubskiego; 
- kosztorys materiałów (orientacyjny): 

!

!

!

!

!

!
- zbiórka celowa; 
- realizacja.
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Tabela 1

element koszt 
jednostkowy

koszt 
całości

kanapy 300 1 200

wykładzina 100 600

kartongips 3 000

pufy 
sześcienne

40 440

farba 
tablicowa

100 100

TOTAL 5 340



klasy 4-6



klasy 0-3



Działania dodatkowe 
Różne

✓ Integracja społeczności szkolnej (A. Wrzesińska) 
- laurki na Dzień Edukacji Narodowej (7.10); 
- dekorowanie pierników (16.12); 
- spotkanie dla kandydatów (6.03); 
- przedstawienie dla dzieci na Dzień Dziecka z udziałem 

rodziców i nauczycieli w charakterze aktorów (2.06); 
- Piknik rodzinny - propozycja scenariusza, podział zadań 

(27.05, scenariusz opracuje Grono Pedagogiczne). 

✓ Słodycze na nagrody pocieszenia dla uczniów, 
którzy reprezentowali szkołę w zawodach 
pozaszkolnych i nie uzyskali miejsc premiowanych 
(10.2016, A. Wrzesińska).
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Działania dodatkowe 
Różne

✓ Bal karnawałowy 16.01 (odp. A. Milicka-Stojek); 
- umowa z prowadzącym; 
- zakres zaangażowania rady. 

✓ Mikołajki 6.12 (odp. M. Kłosińska); 
- Mikołaj i cukierki dla dzieci; 

✓ Spotkania ze sportowcami (odp. D. Nowicki); 
- propozycja harmonogramu; 
- zaproszenie.
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Proponowany terminarz spotkań RR

✓ spotkania RR - do ustalenia na podstawie 
głosowania (D. Nowicki)
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0 A. Andrusco komisja wypadkowa

1a W. Reluga komisja rewizyjna, antyramy do świetlicy i klubiku

1b A. Wrzesińska
koordynacja pracy rr, SU, dyżury, WSO, integracja 
rodziców, wyposażenie sal, budżet 
partycypacyjny, słodycze dla dzieci

1c J. Kołysz komisja rewizyjna, program wych. i prof., 
dofinansowanie zielonych szkół

2a M. Kłosińska program wych. i prof., dofinansowanie zielonych 
szkół, Mikołajki

2b R. Konopka
2c N. Grekowicz
2d M. Smętkowska
3a A. Zygmunt
3b D. Krygier
3c M. Skuza

4a K. Styczyńska
protokoły i uchwały, głosowania, plan pracy, 
program wych. i prof., remont boiska, kąciki 
relaksacyjne, 

4b D. Nowicki
strona www, regulamin, 2 procedury, 
ubezpieczenia, spotkania ze sportowcami, 
harmonogram spotkań rr

4c G. Spytek-Bandurska

5a B. Olszewska-Bazała komisja rewizyjna, opiniowanie dor. nauczycieli

5b A. Milicka-Stojek preliminarz, bal karnawałowy, dofinansowanie 
zielonych szkół

5c B. Knyziak

6a K. Jachimczyk fotograf w szkole

6b S. Jędraszczak

6c P. Godlewska

lista projektów


