KOORDYNATOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW
ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Zadania statutowe

Na jakie odpowiadają
potrzeby

Sposób i forma
realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne Przewidziane rezultaty

1. Wybór do Rad
Wybór Rad
Oddziałowych i do Rad Oddziałowych i do
Rodziców
Rady Rodziców

Uczestniczenie w
zebraniach klasowych
oraz w wyborach do
Rady rodziców

14.09.2016

Wychowawca klasy
oraz dyrektor szkoły

Wybranie Rad
Oddziałowych i do
Rady Rodziców

2. Rada Rodziców
może występować z
wnioskami i opiniami
we wszystkich
sprawach szkoły

Realizacja zapisów
Statutu Szkoły

Występowanie z
wnioskami do
dyrektora szkoły
samorządu
uczniowskiego, organu
prowadzącego szkołę
oraz organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny nad
szkołą. Opiniowanie
dokumentów

cały rok szkolny

Dyrektor szkoły

Zgodność z prawem
oświatowym
usprawnienie pracy
szkoły

3. Opiniowanie
przedstawionych przez
Radę pedagogiczną
szkolnego zestawu
programów nauczania i
szkolnego zestawu
podręczników.

Zmiana w szkolnym
zestawie programów
nauczania lub
szkolnym zestawie
podręczników.

Uczestniczenie w
zebraniu Rady
Rodziców, w
spotkaniach z
dyrektorem szkoły i
konferencjach rady ped.

rozpoczęcie
i zakończenie
roku szkolnego

Nauczyciele i
wychowawcy ,
dyrektor, pedagog

Zgodność z prawem
oświatowym

4.Wyraża pisemna
opinię o pracy
nauczyciela, któremu
dyrektor wystawia

Polepszenie jakości
pracy szkoły.
Realizacja zapisów
statutowych.

Spotkania z dyrektorem przed sporządzeniem Dyrektor szkoły
szkoły
przez dyrektora szkoły
oceny dorobku
zawodowego

Zgodność z prawem
oświatowym

ocenę dorobku
zawodowego

(14 dni od otrzymania
zawiadomienia
o dokonywanej ocenie
dorobku zawodowego

5. Określa wzór
obowiązującego na
terenie szkoły
jednolitego stroju dla
uczniów. Ponadto w
porozumieniu z
dyrektorem szkoły
określa sytuacje, w
których przebywanie
ucznia na terenie szkoły
wymaga noszenia przez
niego jednolitego stroju
ze względu na
szczególna organizację
zajęć dydaktycznowychowawczych
w określonym dniu lub
dniach.

Wyrobienie wśród
uczniów poczucia
wspólnoty ze szkolna
społecznością

Spotkania z Radami
Oddziałowymi,
wychowawcami, Radą
Rodziców i dyrektorem
szkoły

14.09.2016

Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas,
pedagog

W szkole obowiązuje
jednolity strój

6. Uchwala program
wychowawczy szkoły
obejmujący wszystkie
treści i działania
o charakterze
wychowawczym
skierowane do uczniów
a realizowane przez
nauczycieli

Poprawa
bezpieczeństwa w
szkole. Scalanie
oddziaływania
wychowawczego
szkoły i środowiska
uczniów. Kształtowanie
postaw obywatelskich
w oparciu o normy
etyczne i przyjęty
system wartości.

Spotkania z Radami
Oddziałowymi,
wychowawcami, Radą
Rodziców i dyrektorem
szkoły

14.09.2016

Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas,
pedagog

Zgodność z prawem
oświatowym

Kształtowanie
odpowiednich postaw
moralnych i tolerancji
wobec innych ludzi.
Tworzenie przyjaznej
atmosfery w szkole,
wzajemnego szacunku i
pozytywnej samooceny
uczniów.
Przygotowanie uczniów
do życia we
współczesnym świecie.
7. Uchwala program
profilaktyczny
dostosowany do
potrzeb rozwojowych
uczniów oraz
środowiska lokalnego.
Obejmuje on uczniów,
rodziców i nauczycieli.

Likwidacja problemów
i zagrożeń
pojawiających się w
szkole

Zbieranie informacji na
podstawie
przeprowadzonych
ankiet. Analiza
dokumentacji pod
kątem frekwencji i
wyników nauczania.
Wywiad środowiskowy.
Rozmowy z uczniami i
ich rodzicami.

14.09.2016

Wychowawcy klas,
pedagog

Zgodność z prawem
oświatowym

8. Opiniuje podjęcie
działalności
stowarzyszeń i
organizacji na terenie
szkoły. W
szczególności dotyczy
to organizacji
harcerskich, których
celem statutowym jest
działalność
wychowawcza albo

Scala oddziaływania
wychowawcze szkoły i
środowiska ucznia.
Kształtuje postawy
moralne, obywatelskie
w oparciu o normy
etyczne i przyjęty
system wartości.

Spotkania z Radami
Oddziałowymi,
wychowawcami, Radą
Rodziców i dyrektorem
szkoły i pedagogiem

cały rok szkolny

Wychowawcy klas,
pedagog, dyrektor
szkoły

Zgodność z prawem
oświatowym

rozszerzenie i
wzbogacenie
działalności
dydaktycznej ,
wychowawczej i
opiekuńczej szkoły.
9. Opiniuje projekt
planu finansowego
składanego przez
dyrektora szkoły

Gromadzi fundusze z
dobrowolnych składek
rodziców i innych
źródeł w celu
wspierania działalności
statutowej szkoły.
Organizowanie imprez
statutowych.

Spotkania z Radami
Oddziałowymi,
wychowawcami, Radą
Rodziców i dyrektorem
szkoły i pedagogiem

cały rok szkolny

Wychowawcy klas,
dyrektor szkoły

Finansowe
wspomaganie szkoły

mgr Iwona Niestolik

