
Plan pracy  
Rady Rodziców SP 75  

na rok szkolny 2017/2018

Przygotowała: Katarzyna Styczyńska,  
Wiceprzewodnicząca RR SP75 2017/18



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 wychowawczo-profilaktyczny 2017/18 (RR/ 
zrealizowane); 

- opinia dot. formy prowadzenia dokumentacji szkolnej - Librus 
czy dziennik tradycyjny (RR / zrealizowane) 

- grafik dodatkowych dni wolnych (RR / zrealizowane) 

- opinia ws. planu finansowego SP 75 na rok 2018  
(odp. … / Dyrektor) 
- termin otrzymania projektu 
- zebranie propozycji uwag 
- opracowanie treści uchwały 
- głosowanie
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Przygotowanie  
programu wychowawczo-profilaktycznego 

na kolejny rok szkolny

✓ koordynator ze strony RR: K. Styczyńska,  

✓ skład zespołu:B. Kółkiewicz, D. Dąbrowski; 

✓ opracowanie harmonogramu oraz podziału zadań 
wspólnie z zespołem pedagogicznym;
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Preliminarz finansowy RR 

• Stworzenie oraz przesłanie do RR na podstawie:  
(do 15.10.2017, odp. S. Kośnik) 
✓ dokumentacji poprzedniej RR  
✓ zapotrzebowania od Dyrektora oraz Kierownika 
Świetlicy; 

✓ informacji o przewidywanych wpływach 2017/18; 
✓ dobrowolnych składek; 
✓ planowanych zbiórek celowych;
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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;  
informacja o planach na rok szk. 2017/18  
(do 30.11.2017, odp. K. Skonieczna, Dyrektor) 

✓ przedstawiciel rr do zespołu powypadkowego oraz 
ustalenie procedur powiadamiania rodziców o 
wypadkach w szkole  
(odp. B. Kółkiewicz).
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Podnoszenie jakości pracy w SP 75
✓ deklaracja rodziców o odrabianiu lekcji przez dziecko do 

opiekunów w świetlicy - cd (odp. Dyrektor); 

✓ krzesła dostosowane do wzrostu dzieci (K. Skonieczna); 

✓ udział w akcji budżet partycypacyjny dzielnicy; 
(odp. K. Styczyńska) 
✓ zgłoszenie się do Dzielnicowego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 
✓ opracowanie projektu do budżetu partycypacyjnego; 
✓ nagłośnienie akcji głosowania; 
✓ zbadanie możliwości finansowania ze środków na ochronę środowiska, przygotowanie 

wniosku. 

✓ komisja ds. dofinansowania zielonych szkół: 
✓ skład: S. Kośnik, K. Skonieczna, W. Jaroch 
✓ aktualizacja regulaminu;
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Remont stołówki szkolnej

✓ wniosek o remont do Dzielnicy;  
(asap, odp. K. Styczyńska / Dyrektor) 

✓ przygotowanie projektu modernizacji; 

✓ przygotowanie oferty sponsorskiej inwestycji; 
(odp. K. Styczyńska / Dyrektor)
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Wsparcie Samorządu Uczniowskiego
osoba odpowiedzialna: K. Skonieczna, W. Jaroch; 

✓ rozpoznanie potrzeb; 
(10.11. 2017)  

✓ zaplanowanie wspólnych działań i informacja mailem do 
członków RR; 
(15.11.2017) 

✓ ustalenie terminu wspólnego spotkania; 
(15.11.2017); 

✓ „budżet partycypacyjny” z budżetu rady - projekt i koordynacja 
(S. Kośnik, K. Skonieczna, W. Jaroch, do 15.12.2017);
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Poprawa komunikacji

✓ Obsługa szkolnej strony internetowej  
(K. Styczyńska); 
✓ zamieszczanie skanów dokumentacji (protokoły, uchwały, 

regulamin); 
✓ zamieszczanie ogłoszeń RR oraz 2-miesięcznych podsumowań; 
✓ zamieszczenie raportów finansowych otrzymanych od 

Skarbnika
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Działania dodatkowe 
Różne

✓ Przetarg na najemcę stołówki - decyzja po spotkaniu z ajentem 

✓ Spotkanie z Gastroteam (odp. K. Skonieczna, M. Niedbała, A. 
Husarek); Podwieczorki w godzinach późniejszych 15:30-16:30; 

✓ Mikołajki 6.12 (odp. B. Kółkiewicz); 

✓ Bal Karnawałowy (odp. B. Kółkiewicz); 

✓ Zmiana Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (odp. M. Makowska, 
A. Kowalska); 

✓ Fotograf w szkole - wybór wykonawcy na rok szk.  
(30.11.2017, odp. D. Dąbrowski); 

✓ Ubezpieczenia (odp. A. Husarek); 

✓ Sklepik szkolny (odp. K. Skonieczna);
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Działania dodatkowe 
Różne

✓ Dzień Ziemi - zbiórka mat. wtórnych (odp. L. 
Nojszewska); 

✓ Zbiórka odzieży oraz materiałów szkolnych dla dzieci 
potrzebujących z SP 75 (odp. L. Nojszewska); 

✓ Koordynacja oraz wsparcie udziału szkoły w 
dodatkowych akcjach promocyjnych tj. Śniadanie daje 
moc (odp. L. Nojszewska); 

✓ Europejski Fundusz Społeczny „Aktywna Tablica” (odp. 
K. Skonieczna); 

✓ Opieka medyczna w szkole - godziny pracy pielęgniarki;
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Działania dodatkowe 
Różne

✓ Integracja społeczności szkolnej (odp. …); 
- spotkanie dla kandydatów (K. Styczyńska); 
- przedstawienie dla dzieci na piknik rodzinny z udziałem 

rodziców z RR w charakterze aktorów (A. Husarek, W. 
Jaroch); 

- Piknik rodzinny - sklepik (L. Nojszewska, K. Skonieczna). 

✓ nagrody pocieszenia dla uczniów, którzy 
reprezentowali szkołę w zawodach 
pozaszkolnych i nie uzyskali miejsc 
premiowanych (R. Konopka).
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Działania dodatkowe 
Różne

✓ regulamin RR - przegląd oraz propozycja zmian 
(odp. M. Eckert) 

✓ wentylacja na sali gimnastycznej (R. Konopka)
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Proponowany terminarz spotkań RR

✓ 18.10 środa, godz. 17:30 

✓ 15.11 środa, godz. 17:30 

✓ 13.12 środa, godz. 17:30
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0 Lidia Nojszewska

1a Adam Kluczek

1b Joanna Gorczyca

1c Katarzyna Styczyńska str. www, stołówka szk., boisko, 

2a Bogumiła Kółkiewicz

2b Magdalena Niedbała protokoły i uchwały

2c Jerzy Kołysz

3a Sylwia Kośnik finanse, preliminarz, dofinansowania

3b Natalia Jakubczyk

3c Katarzyna Skonieczna koordynacja, sklepik szk., 

3d Katarzyna Tytuła

4a Urszula Nowacka

4b Grażyna Ambroziewicz

4c Jan Landowski

5a Małgorzata Makowska

5b Arleta Husarek

5c Anna Rep.-Iwaniuk

6a Rafał Konopka

6b Dariusz Dąbrowski

6c Tomasz Kopczewski

7a Marcin Eckert regulamin rr, 

7b Adrian Wanaks

7c Wioletta Jaroch

lista projektów do uzupełnienia


