
 Uchwała nr 9/2022-2023 

z dnia 18 października 2022 r.  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Komorowie 

Plan Działalności  Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 

 

Na podstawie § 16 Regulaminu Rady Rodziców  

Rada zatwierdza Plan Działalności  na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z załącznikiem  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Załączniki : 

1. Plan Działalności Rady Rodziców SP w Komorowie na rok 2022/2023 

 

 

 

W imieniu Rady Rodziców SP. w Komorowie 

Przewodniczący  

Andrzej Dąbrowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Plan Działania Rady Rodziców  

w Roku szkolnym 2022/2023 

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców postawiła przed sobą 

następujące cele : 

1. Poprawy obecnej infrastruktury szkoły.  

2. Rozwoju współpracy z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym. 

3. Wspierania działań Samorządu Szkolnego i Szkolnego Koła Wolontariatu. 

4. Profilaktyka i działania wspierające walkę z uzależnieniami wśród uczniów w 

szczególności od urządzeń elektronicznych ( smartphonów ) 

5. Wybór  ajenta szkolnej kuchni i stołówki na kolejny rok szkolny 2023/24 

6. Współpraca przy organizacji  obchodów  100-lecia szkoły  

Ad. 1 

Rada będzie wspierać merytorycznie i finansowo ( w ramach planu finansowego Rady i zasobności 

Funduszu Rady Rodziców )  zmiany w infrastrukturze szkoły, których celem będzie: 

- poprawa jakości edukacji  

-  poprawa estetyki i warunków nauki i odpoczynku dla uczniów naszej szkoły  

- zwiększenie dostępności pomieszczeń szkolnych dla uczniów z ograniczeniami  

- unowocześnienie i rozszerzenie programu edukacyjnego  

Ad. 2  

Rada Rodziców planuje cykliczne spotkania z Dyrekcją szkoły i przedstawicielami grona 

Pedagogicznego celem wymiany opinii o bieżącym funkcjonowaniu szkoły, planowaniu zmian w 

programie nauczania i organizacji szkoły .   

Ad. 4 

W związku z narastającym problemem społecznym jakim stało się uzależnienie od smartfonów w 

szczególności wśród młodzieży i dzieci szkolnych,  rada będzie wspierać i proponować  rozwiązania 

mające na celu ograniczenie tego zjawiska . Rada będzie również współpracować z pedagogiem 

szkolny , nauczycielami i samorządem uczniowskim  w celu zapobiegania innym uzależnieniom ( 

nikotynowym , alkoholowym  , narkotykowym itd. )  

Ad. 5 

Rada Rodziców zbierze opinie na temat usług świadczonych przez  obecnego ajenta  kuchni szkolnej 

oraz informacje o oczekiwaniach rodziców na przyszły rok szkolny ( ankieta online ) Po omówieniu 

wyników ankiety Rada zdecyduje o sposobie wyłonienia ajenta kuchni na rok szkolny 2023/2024 

Sporządził:                             

Przewodniczący Rady Rodziców  

Andrzej Dąbrowski  


