PLAN PRACY RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
na rok szkolny 2007/2008
Lp.

Zadania

1.

1. Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szk.
2006/2007w zakresie:
-działalności programowej,
-działalności finansowej.
2. Wybór nowej Rady Rodziców
3. Opracowanie regulaminu planu pracy oraz planu
finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2007/2008.
4. Zatwierdzenie regulaminu, planu pracy oraz planu
finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2007/2008.

2.

1. Omówienie głównych zadań zawartych w Programie
Wychowawczym Szkoły oraz Programie Profilaktyki w roku
szk. 2007/2008.
2. Współdziałanie RR z wychowawcami klas w celu uzyskania
pełnej realizacji obowiązku szkolnego.
3. Pomoc RR w organizacji zajęć pozalekcyjnych uczniom,
udziału uczniów w konkursach
4. Sprawy bieŜące

3.

4.

5.

6.

7.

1. Analiza wyników matury 2007 i matury próbnej 2008
2. Omówienie zakresu pomocy RR w organizacji balu
studniówkowego
3. Analiza wpłat na konto RR.
4. Propozycje RR udziału rodziców w organizacji imprez okazji
Roku Herbertowskiego
4. Sprawy bieŜące
1. Omówienie wyników nauczania za I półrocze,
2. Zapoznanie rodziców z wynikami ankiety diagnozującej
dotyczącej uczęszczania młodzieŜy na zajęcia szkolne
(punktualność, systematyczność, motywacja),
3. Działania szkoły w I semestrze w zakresie ochrony
młodzieŜy przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w
środkach masowego przekazu. Wnioski dla rodziców.
4. Sprawy bieŜące
1. Informacja dyr. szkoły dotycząca przygotowania szkoły,
młodzieŜy do matury 2008.
2. Realizacja realizacji zadań zawartych w programie poprawy
efektywności wychowania w szkole.
3. Współpraca z rodzicami przy ewaluacji programów pracy
szkoły.
4. Sprawy bieŜące
1. Omówienie przebiegu matury 2008.
2. SpostrzeŜenia rodziców dotyczące pracy szkoły z uczniem
uzdolnionym i uczniem słabym
3. Propozycje rodziców dotyczące poprawy warunków nauki,
pracy młodzieŜy i nauczycieli
4. Aktualny stan finansów RR
3. Analiza pracy RR w roku szkolnym 2007/2008
Przekazywanie dyrektorowi szkoły uwag i wniosków dot.
funkcjonowania szkoły

8.

Udział w opracowywaniu, opiniowaniu aktów prawnych szkoły

9.

Współudział w organizacji imprez szkolnych i klasowych

10.

Udział w uroczystościach szkolnych

11.

Monitorowanie realizacji planowanych zadań RR, szkoły

Udzielanie pomocy młodzieŜy z rodzin znajdujących się w
12. trudnych warunkach (w tym wnioskowanie do instytucji,
organizacji społecznych).
13.

Pozyskiwanie środków finansowych na konto Rady Rodziców.

Termin
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na bieŜąco
na bieŜąco
na bieŜąco
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