
Plan pracy Rady Rodziców Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Żukowie na rok szkolny 2019/2020 

Pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele 

jedynie wspierają rodziców w dziele wychowania. Kierunek działalności wychowawczej w 

szkole nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców. Rodzice współdziałają ze 

szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i klasowych rad rodziców 

Działalność Rady Rodziców polega  na: 

 ORGANIZACJI PRACY RADY RODZICÓW 

 WSPÓŁPRACY RADY RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY 

 WSPÓŁPRACY RADY RODZICÓW Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ 

 UDZIALE RADY RODZICÓW W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY 

 UDZIALE RADY RODZICÓW W ORGANIZOWANIU IMPREZ SZKOLNYCH. 

 UDZIALE RADY RODZICÓW W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 UDZIALE RODZICÓW W PRACACH SPOŁECZNO-UŻYTECZNYCH 

 POZYSKIWANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH 

( wg. możliwości) 
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