
Plan Pracy Rodziców Zespołu Szkół w Tymieniu w roku 
szkolnym 2007/2008

Lp. Zadania Sposoby 
realizacji

Termin Odpowiedzialni Uwagi

1. Organizacja pracy 
Rady Rodziców w 
roku szkolnym 
2007/2008

1. Podsumowanie 
pracy   Rady 
Rodziców za rok szk. 
2005/2006 w zakresie:
- działalności 
programowej,
 -  działalności 
finansowej.

wrzesień dyrektor 
wicedyrektor

2. Opracowanie planu 
pracy Rady Rodziców 
oraz planu 
finansowego na rok 
szkolny 2007/2008.

wrzesień przewodniczący Rady 
Rodziców 
wicedyrektor

3. Zatwierdzenie planu 
pracy oraz planu 
finansowego na rok 
szkolny 2007/2008.

listopad Rada Rodziców

2. Współudział Rady 
Rodziców w 
realizacji Planu 
Wychowawczego, 
Planu Pracy Szkoły i 
Szkolnego Programu 
Profilaktyki.

1. Współpraca z 
rodzicami przy 
opracowywaniu 
programów pracy 
placówki, 
indywidualnych 
programów pracy z 
uczniami, 
wychowankami.

listopad dyrektor
Rada Rodziców

2. Zapoznanie z 
wybranymi 
zagadnieniami 
wynikającymi z 
kalendarza zadań 
wyznaczonych do 
realizacji w roku szk. 
2007/2008.

listopad dyrektor

3. Omówienie 
głównych zadań 
zawartych w Planie 
Pracy Zespołu Szkół 
w Tymieniu oraz 
Szkolnym Programie 
Profilaktyki w roku 
szk. 2007/2008.

listopad dyrektor

4.  Współdziałanie z 
wychowawcami klas w 
celu uzyskania pełnej 
realizacji obowiązku 
szkolnego.

cały rok rodzice
wychowawcy klas 
pedagog

 
 
 



5. Prowadzenie 
poradnictwa 
wychowawczego dla 
rodziców.

cały rok pedagog
psycholog
wychowawcy klas

6. Współudział w 
organizowaniu 
wycieczek szkolnych.

zgodnie z 
harmonogram
em wycieczek

wychowawcy klas
rodzice

7.Pomoc rodziców w 
organizacji imprez i 
uroczystości 
okolicznościowych:
 
- wywiadówka w 
internacie i szkole 
spotkania klasowe 
rodziców 
- indywidualne 
konsultacje w ramach 
stałych dyżurów 
nauczycieli

listopad - luty
zgodnie z 
harmonogram
em

dyrektor wicedyrektor
nauczyciele 
wychowawcy klas
Prezydium RR

DEN październik Prezydium RR

Mikołajki grudzień dyrektor

Kiermasz świąteczny:

- Święta Bożego 
Narodzenia,

- Święta Wielkanocne

Grudzień

marzec

Klasowe Rady 
Rodziców,

Wychowawcy

Choinka noworoczna styczeń nauczyciele
wychowawcy klas 
Prezydium RR

Dzień Dziecka czerwiec Nauczyciele
wychowawcy klas
Prezydium RR

uroczyste pożegnanie 
absolwentów

czerwiec wychowawcy klas
dyrektor

zakończenie roku 
szkolnego

czerwiec dyrektor
wicedyrektor



3.  Pomoc dzieciom z 
rodzin zaniedbanych 
środowiskowo oraz 
znajdujących się w 
trudnych warunkach 
bytowych.

1. Wizyty w domach 
rodzinnych 
wychowanków.

cały rok wychowawcy klas
pedagog 
przedstawiciele  Rad 
klasowych

2. Wnioskowanie do 
instytucji, organizacji 
społecznych o 
udzielanie stałej i 
doraźnej pomocy 
dzieciom z rodzin 
znajdujących się w 
trudnych warunkach.

cały rok Prezydium RR
pedagog

3. Korzystanie z 
możliwości uzyskania 
pomocy rzeczowej 
przez wychowanków.

cały rok Nauczyciele
wychowawcy

4. Działalność 
finansowa Rady 
Rodziców.

1. Pozyskiwanie 
środków finansowych 
na konto Rady 
Rodziców.

cały rok rodzice

2. Dofinansowanie 
upominków 
mikołajkowych.

grudzień przewodniczący RR

3.Zakup słodyczy z 
okazji Dnia Dziecka.

czerwiec przewodniczący RR

4.Zakup książek i 
nagród rzeczowych 
na zakończenie roku 
szkolnego.

czerwiec przewodniczący RR

5. Dofinansowanie 
wycieczek dla dzieci, 
uroczystości 
okolicznościowych 
oraz biletów wstępu 
do kina i teatru.

cały rok przewodniczący RR

6.Zakup pomocy 
dydaktycznych.

wg potrzeb 
cały rok

przewodniczący RR

7. Finansowanie 

szklanki mleka.

cały rok przewodniczący RR

8. Dofinansowanie 
udziału w spektaklach 
teatralnych i 
kinowych.

cały rok przewodniczący RR



5. Udział rodziców w 
pracach społeczno-
użytecznych na rzecz 
Zespołu Szkół w 
Tymieniu.

1. Uczestnictwo w 
pracach 
porządkowych 
związanych z 
remontem szkoły

wg potrzeb 
cały rok

rodzice

2.Pomoc w pracach 
konserwatorskich, 
wykonywanie 
drobnych napraw 
sprzętu w szkole i 
internacie.

wg potrzeb 
cały rok

rodzice  
 
 

3. Pomoc rzeczowa w 
postaci pomocy 
dydaktycznych, 
zabawek do oddziału 
przedszkolnego

wg potrzeb 
cały rok

rodzice
osoby zaprzyjaźnione

Przyjęty do realizacji: .......................................................................................................

Za Radę Rodziców podpisali: 


