
PLAN PRACY RADY RODZICÓW 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Władysława Korżyka w Rykach 
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1. Podsumowanie pracy Rady Rodziców 

za rok szkolny 2020/2021 w zakresie: 

 działalności programowej, 

 działalności finansowej 

2. Przyjęcie Regulaminu Rady Rodziców. 

3. Opracowanie planu pracy Rady 

Rodziców oraz planu finansowego na 

rok szkolny 2021/2022. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 powołania Rady Rodziców; 

 dobrowolnych składek 

rodziców; 

5. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 

2021/2022.  

6. Wybór Zarządu Rady Rodziców. 

wrzesień 

 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

Przewodniczący Rady 

Rodziców 

Rada Rodziców 

7. Współpraca z rodzicami przy 

opracowywaniu programów pracy 

placówki, indywidualnych programów 

pracy z uczniami, wychowankami. 

8. Zapoznanie z wybranymi 

zagadnieniami wynikającymiz 

kalendarza zadań wyznaczonych do 

realizacji w roku szkolnym 2021/2022. 

listopad 

 

Dyrektor 

Rada Rodziców 

 

9. Omówienie głównych zadań zawartych 

w Programie Rozwoju oraz Szkolnym 

Programie Wychowawczym i 

Profilaktyki w roku szkolnym 

2021/2022. 

10. Przedstawienie cząstkowych wyników 

nauczania i frekwencji uczniów. 

11. Informacje dotyczące programu 

wychowawczego i profilaktyki 

12. Omówienie zdawalności uczniów na 

egzaminach zewnętrznych za rok 

2020/2021 w odniesieniu do poprawy 

wyników. 

listopad Dyrektor 



13. Współdziałanie z wychowawcami klas 

w celu uzyskania dobrych wyników 

nauczania i frekwencji. 

cały rok 

Rodzice 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

14. Prowadzenie poradnictwa 

wychowawczego dla rodziców. 
cały rok 

Pedagog 

Psycholog 

Wychowawcy klas 

15. Współudział w organizowaniu 

wycieczek szkolnych.  

zgodnie z 

harmonogramem 

wycieczek 

Wychowawcy klas 

rodzice 

16. Pomoc rodziców w organizacji imprez i 

uroczystości okolicznościowych: 

a. wywiadówka w szkole, 

b. spotkania klasowe rodziców, 

c. indywidualne konsultacje w 

ramach stałych dyżurów 

nauczycieli, 

d. studniówka, 

e. spotkania rocznicowe i 

jubileuszowe. 

 

 

 

 

listopad – luty 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Prezydium Rady 

Rodziców 

 17. Przedstawienie wyników 

dydaktycznych i wychowawczych za I 

semestr roku szkolnego 2021/2022. 

18. Wnioski do pracy w II semestrze. 

19. Omówienie realizacji programów 

wychowawczego, profilaktyki i 

bezpieczeństwa uczniów 

luty 2022 

Dyrektor  

Wicedyrektor 

Pedagog 

 20. Przygotowanie do matury uczniów. 

21. Stan zdrowotny uczniów i 

wypadkowość w szkole. 

22. Omówienie współpracy nauczycieli i 

wychowawców z rodzicami. 

kwiecień 2022 
Dyrektor  

Wicedyrektor  

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Rodziców 

Ryki, dnia ……………………………….……… 
 

 
 


