
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele i zadania Rady Rodziców 
 

na rok 2012 i kolejne lata dzia!ania, 
b"d#ce odpowiedzi# na oczekiwania rodziców ujawnione  
w pierwszej ogólnoszkolnej ankiecie przeprowadzonej 

w Szkole Podstawowej w Starych Babicach 
w listopadzie 2011 roku 

 



 

 



 
ZESTAWIENIE G!ÓWNYCH ZADA" JAKICH PODEJMIE SI# RADA RODZICÓW  

DZIA!AJ$CA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH  
W ROKU BIE%$CYM I W KOLEJNYCH LATACH DZIA!ANIA 

 
W odpowiedzi na oczekiwania rodziców wyra!one 
w pierwszej ogólnoszkolnej ankiecie, przeprowadzonej 
w listopadzie 2011 roku w Szkole Podstawowej w Starych 
Babicach, Rada Rodziców okre"li#a swoje cele 
i sformu#owa#a g#ówne zadania na rok bie!$cy oraz 
kolejne lata dzia#ania. 

Poni!ej przedstawione zosta#y zagadnienia uszeregowane 
zgodnie z kryterium wagi problemów ujawnionych przez 
rodziców w powo#ywanych badaniach. 

 

Cele 
1. poprawa komunikacji mi&dzy Rad' Rodziców 

a rodzicami i szko(' oraz d')enie do wi&kszej 
integracji tych *rodowisk, 

2. wzrost bezpiecze+stwa w szkole, 
3. poprawa szkolnej infrastruktury sportowej, 

4. dostosowanie funkcji *wietlicy szkolnej do 
istniej'cych potrzeb dzieci i rodziców, 

5. monitorowanie poziomu edukacji  

 

Zadania 
1. poprawa komunikacji mi%dzy Rad$ Rodziców, 

szko#$ i rodzicami (utrzymanie aktualnej strony www 
oraz tablicy informacyjnej RR, przeprowadzanie 
ankiet, massmailing, rozpoznanie mo!liwo"ci 
wprowadzenia ewidencji frekwencji i post%pów 
w nauce (tzw. dziennik elektroniczny), stworzenie 
grup zadaniowych wewn$trz Rady Rodziców), 

2. pilota! programu podnosz$cego bezpiecze+stwo 
dzieci w szkole zarówno fizyczne jak i psychiczne 
(ocena mo!liwo"ci instalacji kamer monitoruj$cych, 
wprowadzenia programu „Szko#a bez przemocy”, 
a w tym przeprowadzanie akcji zmniejszaj$cych 
poziom agresji i zwi%kszaj$cych poziom wzajemnego 
szacunku i akceptacji), 

3. monitoring prac nad popraw$ stanu boiska szkolnego 
i innej szkolnej infrastruktury sportowej oraz 
weryfikacja poziomu zaj%& sportowych 
w szkole (monitoring poziomu zaj%& sportowych 
szkolnych i pozaszkolnych oraz uczestnictwo 
w pracach nad popraw$ stanu sportu w szkole; 
gromadzenie funduszy na ten cel poprzez organizacj% 
zbiórki pieni%dzy podczas akcji typu "Piknik 
Rodzinny", 1% podatku, zdobywanie darczy'ców 
i sponsorów), 

4. przeprowadzenie dzia#a' dostosowuj'cych 
funkcjonowanie *wietlicy do oczekiwa' 
"rodowiska (szczegó#owa diagnoza mo!liwych zmian 
w zakresie organizacji "wietlicy, mo!liwo"ci 
wprowadzenia zaj%& dodatkowych, rozszerzenia 
godzin pracy "wietlicy, zwi%kszenia bezpiecze'stwa 

5. dzieci ze szczególnym uwzgl%dnieniem sposobu 
opuszczania przez nich "wietlicy), 

6. monitoring poziomu nauczania w odniesieniu do 
obiektywnych kryteriów pozaszkolnych i ewentualna 
praca nad jego podniesieniem oraz przekazywanie 
rzetelnych informacji na ten temat rodzicom (celem 
dzia#ania b%dzie wzrost udzia#u dzieci w konkursach 
zewn%trznych, olimpiadach itp., monitoring ich 
osi$gni%& oraz otrzymywania promocji do 
oczekiwanych szkó# wy!szych, wprowadzanie w !ycie 
projektów typu "Szko#a z Pasj$"), 

7. analiza ew. mo!liwo"ci rozszerzenia oferty 
zaj&, edukacyjnych, (szkolnych – kó#ka 
zainteresowa', SKS’y oraz np. utworzenie klas 
o profilu sportowym; zewn%trznych – dodatkowe 
zaj%cia p#atne np. z gimnastyki), 

8. poprowadzenie akcji na rzecz zmiany tras i zasad 
transportu dzieci do/ze szko#y, 

9. ocena i dzia#ania na rzecz mo!liwo"ci dostosowania 
do oczekiwa' rodziców i dzieci menu obiadów 
szkolnych (np. ró!norodno"& posi#ków) oraz 
sposobu ich serwowania, 

10. rozpoznanie mo!liwo"ci zrealizowania inwestycji 
"wprowadzenia zamykanych szafek dla ka!dego 
ucznia w szkole", 

11. monitoring i korekta asortymentu sklepiku 
szkolnego (na rzecz kanapek, owoców i soków), 

12. dzia#ania na rzecz weryfikacji stroju jednolitego 
(mundurki). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stare Babice, 2012-02-21 


