Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców PSP w Zawadzkiem
za rok szkolny 2019/20
Rada Rodziców PSP w Zawadzkiem w roku szkolnym 2019/20 działała w oparciu o
zatwierdzony Plan Pracy. We wrześniu 2019r. uchwalono Regulamin działalności Rady Rodziców,
opracowano „Plan Pracy Rady Rodziców” na rok szkol. 2019/20.
W ramach współpracy z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, grupami
wiekowymi i ich opiekunami oraz dyrekcją szkoły włączała się w organizacje wszystkich imprez
szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz realizację „Zadań Szkoły” zgodnie z
misją na rok 2019/20:
- Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.
- Nauczenie uczenia się.
- Nauczenie ogólnej kultury.
- Rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem.
- Sprzyjanie rozwojowi osobowości.
- Przygotowanie możliwie największej liczby uczniów do dalszej nauki.
Rodzice wchodzący w skład Rady Rodziców przez cały rok szkolny brali aktywny
udział w spotkaniach: ogólnych, klasowych z wychowawcą, rad klasowych rodziców, zarządu RR
dotyczących działalności szkoły, osiągnięć edukacyjnych uczniów, ewaluacji pracy szkoły.
w okresie nauczania na odległość odbyło się spotkanie on-line RR. Dnia
5.10.2019r.
Rada
Rodziców przy współpracy z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim zorganizowała
imprezę środowiskową na terenie szkolnym - Festyn Rodzinny integrującej nauczycieli, rodziców,
uczniów i pracowników szkoły. Dnia 14.10.2019r. przedstawiciele RR uczestniczyli w obchodach
Dnia Edukacji Narodowej. Dnia 29.10.2019r. RR zorganizowała pomoc w organizacji Rejonowego
Konkursu Recytatorskiego „Las w Poezji" .Rada Rodziców fundowała upominki i poczęstunek.
Dnia 25.11.2019r. Rada Rodziców włączyła się w organizację uroczystości: Pasowanie
Pierwszoklasistów na Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej” poprzez: zakup dyplomów, pomoc
wychowawcom kl. I w przygotowaniu programów artystycznych, dekoracji, strojów, udział w
uroczystości.
Dnia 6 grudnia 2019r. Rada Rodziców zorganizowała mikołajki w szkole: zakupiono niespodzianki
dla wszystkich dzieci, zorganizowano odwiedziny MIKOŁAJA.
W grudniu odbyła się wystawa prac plastycznych z okazji Świat Bożego Narodzenia. Rada
rodziców zakupiła nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Na bieżąco Rada Rodziców
pomagała poprzez zakup nagród książkowych, zakup materiałów do dekoracji korytarzy itp. w
organizacji konkursów, imprez klasowych i grup wiekowych takich jak:
- obchody Dnia Chłopca
- andrzejki
- bale karnawałowe
- obchody Dnia Babci i Dziadka
- obchody Dnia Kobiet
-konkursy szkolne
Dnia 25 stycznia 2020r. Rada Rodziców zorganizowała zabawę karnawałową dla
rodziców i przyjaciół szkoły. Podczas realizowanego nauczania na odległość członkowie RR
współpracowali z nauczycielemi i dyrekcja szkoły, pomagali w pokonywaniu trudności w
kontaktowaniu sie z uczniami, wspierali rodziny zagrozone wykluczeniem cyfrowym. Na
zakończenie roku szkolnego uczniowie klas starszych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem
bądź w inny sposób zasłużyli na wyróżnienie oraz uczniowie klas trzecich (na zakończenie I etapu
edukacyjnego) otrzymali nagrody książkowe zakupione przez RR.
Rodzice uczestniczyli w lekcjach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych celem:
- pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczo -opiekuńczych,
- realizacji tematyki dotyczącej poznania zawodów,

-realizacji tematyki z wychowania do życia w rodzinie.
Rada Rodziców współuczestniczyła w organizacji uroczystości ukończenia szkoły przez
uczniów klas ósmych poprzez zakup nagród książkowych i rzeczowych dla wyróżniających się
uczniów. RR współpracowała z Urzędem Miejskim w Zawadzkiem, zakładami pracy, prywatnymi
firmami i instytucjami w celu pozyskiwania sponsorów i partnerów do współpracy. Prowadziła
działania w celu wzbogacenia i wyposażenia szkoły w ponadstandardowe pomoce naukowe i
sprzęt. Z pozyskanych od sponsorów środków finansowych rozszerzono monitoring szkolny na oba
budynki i boisko. Przez cały rok szkolny realizowany był konkursu na 100% wpłat na RR
„Ranking klas”, w wyniku którego 5 klas otrzymało nagrodę pieniężna w wysokości 200 zł.
Rodzice brali udział w ewaluacji wewnętrznej, brali udział w ankietowaniu,
uczestniczyli w pracach zespołu wychowawczego, pomagali w organizowaniu działalności
wychowawczej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystycznej.
Rada Rodziców wyrażała swoja opinię na temat podręczników, projektu planu
finansowego, dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych, opiniowała pracę nauczycieli
ubiegajacych sie o kolejny stopień awansu zawodowego i o ocene pracy zawodowej.
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