
PLAN  PRACY  2021/2022 

Rady  Rodziców przy  Szkole  Podstawowej  w Jackowie 
 

L.p. Rodzaj spotkania/posiedzenia Termin Realizacja 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE OGÓLNE – INAUGURACYJNE 

PRACĘ   RADY RODZICÓW  
1.Wybory Rad Oddziałowych i  Rady Rodziców.  

    Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Rodziców na rok  

    szkolny 2021/2022. 

2. Zapoznanie  się  z  Zasadami Wewnątrzszkolnego 

Oceniania, Statutem, Programem wychowawczo-

profilaktyki Szkoły Podstawowej Fundacji   „Elementarz” w 

Jackowie na rok szkolny 2021/2022. 

3. Uchwalenie w/w programów. 

4. Zapoznanie  się  z Zasadami Wewnątrzszkolnego 

Oceniania, wymaganiami z poszczególnych przedmiotów na 
ocenę śródroczną i roczną, sposobami sprawdzania osiągnięć 

uczniów oraz warunkami i trybem uzyskiwania oceny 

wyższej niż proponowane przez nauczyciela.  

5. Zapoznanie  się z  wynikami nadzoru pedagogicznego w 

roku szkolnym 2020/2021 i sposobami ich wykorzystania na 

rok 2021/2022 i propozycją działań mających na celu  

poprawę efektów kształcenia. 

6. Zapoznanie z  planem nadzoru pedagogicznego  

    dyrektora szkoły na rok szkolny 2021/2022. 

7.Zapoznanie rodziców z planowanymi zmianami w zakresie 

struktury systemu oświaty , w tym prawa oświatowego. 

8. Sprawy bieżące. 

 

 

 
6.IX.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ZEBRANIE OGÓLNE- OMÓWIENIE  SPRAW 

FINANSOWYCH I USTALENIE  PLANU  

BUDŻETOWEGO NA ROK  SZKOLNY 

2021/2022 
1. Przedstawienie  sprawozdania  finansowego  za  rok 

szkolny  2020/2021. 

2. Ustalenie  planu  przychodów i wydatków na  rok  

       szkolny  2021/2022. 

3. Sprawy bieżące. 

 
6.IX.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZEBRANIE OGÓLNE- ORGANIZACYJNE  
1. Zebrania  organizacyjne w  sprawie działań na rzecz 

organizacji zabaw i imprez  szkolnych 

organizowanych przez RR na rzecz pomocy szkole. 

2. Sprawy bieżące. 

 

         IX.2021 

         X.2021 

         I.2022 

         V.2022 
Według potrzeb 

 

4. ZEBRANIE OGÓLNE –ŚRÓDROCZNE 
1.Zapoznanie  rodziców z  wymaganiami i kryteriami  

    oceniania , planami  pracy wychowawczej w  

    poszczególnych oddziałach. Organizacja pracy  

    wychowawczo- opiekuńczej oddziałów. 

2. Zapoznanie rodziców z proponowanymi ocenami 

    zachowania i z poszczególnych przedmiotów , z 
    osiągnięciami uczniów. 

3. Podsumowanie  pracy  szkoły za I okres roku szkolnego 

    2021/2022- wnioski  do dalszej pracy. 

4. Podsumowanie  pracy Rady Rodziców 

    za I okres 2021/2022. 

5.Sprawy różne. 

 

 

          
       I.2022 

 

 

 

         

 
     

 

                        

 



5. ZEBRANIE OGÓLNE –KOŃCOWOROCZNE 
1.Zapoznanie rodziców z proponowanymi ocenami 

    z zachowania i z poszczególnych przedmiotów ,  

    osiągnięciami uczniów. 

2. Podsumowanie  pracy  szkoły za II okres 2021/2022-  
    wnioski  do dalszej pracy 

3. Podsumowanie  pracy Rady Rodziców 

    za II okres 2021/2022. 

4.Zapoznanie  rodziców z  informacjami z nadzoru   

   pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły. 

5.Przedstawienie  wyników osiągnięć uczniów. 

4. Sprawy różne. 

 

 

V.2022 

 

6. POSIEDZENIA NADZWYCZAJNE Według potrzeb  
 

Przyjmuje  się  do realizacji po pozytywnym zaopiniowaniu: 6 września 2021r. 

 


