
Zarząd Rady Rodziców 

Samorzadowego Zespołu Szkół w Gniewinie 

w roku 2016/2017:

 Przewodniczaca Rady Rodziców - Danuta Bianga 

 Z-ca Przewodniczącej - Anna Napieraj

Sekretarz - Magdalena Wolska

Skarbnik -  Daria Turczyn

Celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów Zespołu Szkół  w Gniewinie

oraz podejmowanie działań zmierzających do wspomagania i doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Odbywa się to poprzez :

1. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców (składki

2. na Radę Rodziców) i innych źródeł (darowizny).

3. Występowanie do innych organów szkoły z wnioskami lub opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

szkoły. 

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele :

• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak : dzień patrona, festyny

z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Wiosny i Sportu, Wieżowiska (turniej teatralno – kabaretowy); 

konkursów przedmiotowych, sportowych i wycieczek klasowych; 

• dofinansowanie działalności organizacji szkolnych; 

• nagrody dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych ( np. Chór szkolny), sportowych; 

• zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego 

• wydatki  osobowe  i  rzeczowe  związane  z  prowadzeniem  księgowości  i  rachunkowości  Rady 

Rodziców; 

 



PLAN PRACY RADY RODZICÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ W GNIEWINIE

na rok szkolny 2016/2017

Lp. Zadani
a

Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni

Organiz
acja 

pracy 
Rady 

Rodzicó
w

w roku 
szkolny

m 
2016/20

17

1) Ukonstytuowanie się Rady Rodziców poprzez wybór 

    rad klasowych, Prezydium 

wrzesień 
2016r.

Prowadząca 
posiedzenie

Rady Rodziców

W-ce Dyrektor Szkoły

2) Zapoznanie z regulaminem Rady Rodziców
3) Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy
    Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017
4) Ustalenie wysokości dobrowolnych składek na
    rzecz szkoły
5) Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansowego
    Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 

6) Poinformowanie ogółu rodziców o podjętych działaniach 
Rady                        

  Rodziców (strona internetowa szkoły; tablice ogłoszeń  w 
szkole, zebranie ogółu rodziców)

październik / 
listopad
2016r.

Przedstawiciele rad 
klasowych

Przewodnicząca RR

7) Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z działalności 
Rady   Rodziców

czerwiec 
2017r.

I wrzesien 
2018r.

Przewodnicząca RR

W-ce Dyrektor Szkoły

Współpr
aca z 

Dyrekcj
ą Szkoły
i Radą 

Pedagog
iczną

1) Uchwalenie programu wychowawczego i programu 
profilaktyki

do 30 
września 

2016r.

Prezydium Rady 
Rodziców

W-ce Dyrektor Szkoły
2) Opiniowanie planu finansowego szkoły październik / 

listopad
2016r.

Prezydium Rady 
Rodziców

W-ce Dyrektor Szkoły
3) Opiniowanie szkolnego zestawu programów i  
podręczników

Maj/czerwiec
2017r.

Prezydium Rady 
Rodziców

W-ce Dyrektor Szkoły
4) Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i  klasowych W/g 

kalendarza
Rady klasowe

5) Omówienie organizacji pracy szkoły w kolejnym roku 
szkolnym

kwiecień / 
maj

2017r.

Prezydium 
Rady Rodziców

III
Udział 
rodzicó

w w 
organiza

cji
życia 

społeczn
ości 

uczniow
skiej

1) Pomoc w przygotowaniu i organizowaniu konkursów,   
uroczystych apeli  oraz imprez szkolnych:

• Ślubowanie uczniów kl. I
• Dzień Edukacji Narodowej
• Andrzejki
• Wigilie klasowe
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal Karnawałowy/Walentynki
• Dzień Sportu i Wiosny
• Bal Gimnazjalny
• Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W/g 
kalendarza

imprez 
szkolnych

Rady klasowe

IV
Kontakt 

z 
1) Umieszczanie na stronie internetowej szkoły bieżących  
informacji

cały rok Przewodnicząca
Rady Rodziców



ogółem 
rodzicó

w

2) Udzielanie informacji i wyjaśnianie rodzicom spraw 
dotyczących działalności Rady Rodziców

Na 
zebraniach z 

ogółem 
rodziców:
wrzesień 

2016r.
listopad 
2016r.
styczeń 
2017r.

maj 2017r.

Przewodnicząca
Rady Rodziców

3) Walne zebranie sprawozdawcze czerwiec 
2017r.

Przewodnicząca
Rady Rodziców

4) Walne zebranie informacyjne Listopad 
2016r.

Przewodnicząca
Rady Rodziców

Udział 
rodzicó

w  w 
pracach
Organiz
acyjnyc
h szkoły

1) Udział rodziców w pozyskiwaniu sponsorów, środków 
finansowych,  materiałów i innych

cały rok Rada Rodziców

2) Udział rodziców w pracach społecznych na rzecz szkoły 
(festyny, akcje charytatywne)
3) Występowanie do organu prowadzącego i organu 
    sprawującego nadzór we wszystkich sprawach 
    związanych z funkcjonowaniem szkoły

 
cały rok

w/g potrzeb

 
Rada Rodziców

Przygotowała:
Przewodnicząca Rady Rodziców

Danuta Bianga
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