
SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW (dalej RR) 

z działalności za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 

 

Data powstania RR:  13.09.2017 

Skład prezydium RR: Przewodnicząca: Katarzyna Gąsowska 

   Wice przewodniczący: Sylwia Jędrzejczyk-Kowalska 

   Skarbnik:  Ewa Wiertlewska 

   Sekretarz:  Anna Warzycha-Druzd 

Ilość posiedzeń RR w II semestrze: 4 spotkania (07.02.2018, 20.03.2018, 16.04.2018, 
06.06.2018) 

Ilość podjętych uchwał w II semestrze: 4 uchwały 

▪ U1/2018 – - Regulaminu dofinansowania kosztów udziału uczniów Szkoły Podstawowej w  

Zielonkach – Parceli w płatnych konkursach pozaszkolnych w ramach Funduszu 

Konkursowego Rady Rodziców 

▪ U 2/2018 – Dofinansowania kosztów zakupu nagród w konkursach wewnątrzszkolnych  

▪ U 3/2018 - Regulaminu dofinansowania kosztów udziału uczniów Szkoły Podstawowej w  

Zielonkach – Parceli w płatnych konkursach pozaszkolnych w ramach Funduszu  

Konkursowego Rady Rodziców /uchylenie U1/2018/ 

▪ U4/2018 - Listy płatnych konkursów pozaszkolnych dofinansowanych w ramach Funduszu  

Konkursowego Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 

Treści wszystkich ww. uchwał wraz z załącznikami są dostępne u przedstawicieli RR. Wersja elektroniczna 

w formie skanów uchwał, które są istotne lub stanowią o zasadach postępowania i powinny być dostępne 

dla Rodziców Uczniów w sposób ciągły zostały umieszczone w Librusie w dedykowanej zakładce - 

Organizacja/Pliki szkoły. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa 

informacjami. 

Zgodnie z zapowiedzią, w II semestrze, informacje RR udostępniane były na tablicy ogłoszeń, znajdującej 

się w korytarzu wejściowym do szkoły (po lewej stronie wchodząc do budynku). 

Podstawowa działalność: 

Poza spotkaniami RR zajmowała się poniższymi tematami: 

1. Bal Karnawałowy – dnia 06.02.2018 odbył się w naszej szkole Bal Karnawałowy. Klasy 0-3 

podzielone na 2 grupy odbyły podróż do Krainy Wiecznego Lodu, podczas której były tańce 

animacje i konkursy. W trakcie balu zostały wykonane zdjęcia, które Rodzice mogli nabyć w 

terminie późniejszym. Dla klas starszych zorganizowana została dyskoteka z „wodzirejem”, 

podczas której mogli spróbować swoich sił w Zumbie. O dekoracje zadbali uczniowie wraz z 

nauczycielami, przy niewielkim wsparciu rodziców. 

2. Wielkanoc – dnia 28.03.2018 w naszej szkole obchodziliśmy Wielkanoc. RR sfinansowała zakup 

obrusów, które zostały wykorzystane podczas śniadania wielkanocnego, ozdoby świąteczne oraz 

okolicznościowy stroik, który zawisł w kancelarii szkoły. Dzięki współpracy społeczności szkolnej 

– Uczniów, Nauczycieli, Pracowników szkoły, Dyrekcji oraz rodziców uczniowie mogli poczuć 

wspaniałą atmosfera. świąteczną. 

3. We współpracy ze Szkołą, RR zorganizowała w dniu 15.05.2018 r. spotkanie z Księdzem Januszem 

Stańczukiem – redaktorem naczelnym katolickiego magazynu formacyjnego "Tak Rodzinie", 

autorem baśni i opowiadań dla dzieci, współpracownikiem miesięcznika "Anioł Stróż" oraz 

autorem książki pn. „Savoir-vivre dla dzieci. Poradnik o dobrym wychowaniu” – nagrody w 

szkolnym konkursie o tej tematyce. RR, oprócz spraw organizacyjnych zakupiła bukiety dla Gościa, 

wręczane przez Uczniów (I-III, IV-VII); 



4. Dzień dziecka – z okazji Dnia Dziecka, pod naszą szkołę dnia 29.05.2018 podjechała mobilna 

lodziarnia. Pogoda dopisała i każdy z uczniów i personelu szkoły, mógł ochłodzić się lodami 

włoskimi lub kulkowymi. Do wyboru były lody waniliowe, czekoladowe i owocowe sorbety. 

Uśmiechy nie schodziły z twarzy przez cały dzień więc pomysł na takie świętowanie tego dnia 

spodobał się wszystkim. RR zaprosiła, m.in. w celu uwiecznienia oraz możliwości zamieszczenia w 

lokalnej prasie Redakcję Gazety Babickiej. Fotorelacja z notka informacyjną zostały zamieszczone 

w ww. gazecie. 

5. Zakończenie roku – zakończenie roku dnia 22.06.2018 było szczególnie ważnym dniem dla naszych 

uczniów. W tym dniu nie tylko rozpoczęły się ich wymarzone wakacje ale także ich osiągnięcia i 

wyniki zostały docenione nagrodami i wyróżnieniami. Z funduszu RR zostały zakupione nagrody 

książkowe dla wszystkich uczniów klas 0-3 oraz za „czerwone paski” i inne osiągnięcia dla klas 4-7. 

Łącznie kupiliśmy 225 książek. 

Poza powyższymi uroczystościami RR zajmowała się poniższymi tematami, związanymi z działalnością 

szkoły, uczniami, kwestiami organizacyjnymi, prawnymi itp.: 

1. Na bieżąco zajmujemy się tematami zgłaszanymi nam przez rodziców. Współpracujemy z Dyrekcją 

szkoły i Radą Pedagogiczną przy różnych okazjach. Wiele tematów załatwianych jest na bieżąco 

lub inicjowanych, jeśli ich procedowanie jest dłuższe; 

1. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z Wice wójtem oraz przedstawicielami referatu Oświaty w sprawie 

godzin odjazdu autobusu szkolnego. Z uwagi na brak możliwości uzyskania zgody przewoźnika na 

zmianę godzin lub wprowadzenie dodatkowego kursu o godz. 16.45 w trakcie roku szkolnego, Wice 

wójt zadeklarował, iż negocjacje z wykonawcą zostaną wznowione w okresie wakacji w celu 

wdrożenia zmian od początku roku szkolnego 2018/2019.; 

2. W związku ze złożonym pismem do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie 

poprawy bezpieczeństwa  pieszych pomiędzy szkołą a ulicą Warszawską zostało zainstalowane 

dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej; 

3. Na podstawie złożonego do Pani Dyrektor wniosku o podział godzin zebrań, Pani Dyrektor 

wprowadziła podział zebrań na 2 grupy: klasy 0-3 oraz 4-8; 

4. RR przeanalizowała uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie określenia stroju galowego dla uczniów 

naszej szkoły. Na tej podstawie RR skierowała pismo do Pani Dyrektor z prośbą o wprowadzenie 

zmian, polegających głównie na doprecyzowaniu niektórych zapisów.; 

5. W oparciu o pisemne zgłoszenia Rodziców RR opracowała jeden zbiorczy wniosek do Dyrekcji w 

sprawie zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Ma to na celu zoptymalizowanie zasad 

i reguł oceniania. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany będą dla Państwa satysfakcjonujące. 

6. Nasz szkolny chór „Amo La Musica” uczestniczył w wielu konkursach i przeglądach. Dzięki 

wsparciu finansowemu RR, za które zostały zakupione jednakowe chabrowe koszulki z logo 

zaprojektowanym przez Pana Kalinowskiego, nasz chór mógł godnie reprezentować naszą szkołę. 

7. RR finansowała również w tym roku szkolnym nagrody w konkursach wewnątrzszkolnych. Za te 

środki zostały zakupione nagrody książkowe, gry, płyty i inne drobniejsze nagrody. W sumie na ten 

cel przeznaczyliśmy ponad 1.800,00 zł. 

8. Pod koniec roku szkolnego w naszej szkole pojawił się fotograf, który uwiecznił pierwszy rocznik. 

Były robione zarówno zdjęcia klasowe jak i koleżeńskie. Wszystkie zostały wykonane w plenerze. 

Wybrany fotograf miał niższe ceny od proponowanych przez inne podmiotu i prowadził sprzedaż 

internetową. RR oraz szkoła nie miały żadnych korzyści finansowych z wybranego usługodawcy. 

Jedynym bonusem było otrzymanie wszystkich zdjęć klasowych do kroniki szkolnej. 

9. Wycieczki do Warszawy były od początku roku szkolnego jednym z naszym głównych projektów. 

Pod koniec roku szkolnego większość z klas skorzystała z tej możliwości i wybrała się na różne 

tematycznie wycieczki. Koszt tych wycieczek był w całości pokryty przez RR. Liczymy na to, że 

projekt ten wpisze się w tradycję szkoły na długie lata. 

10. Kontynuowane było aktywne administrowanie stroną na Facebook’u Rady Rodziców oraz Szkoły 

– jedne z podstawowych mediów informacyjnych dla Rodziców i społeczności szkolnej 

11. Rada Rodziców promowała różnego rodzaju inicjatywy szkolne i zachęcała Uczniów i Rodziców 

do udziału w nich np. zbiórka makulatury i baterii telefonicznych, czy książek. 



12. W ramach R R powstała inicjatywa, aby wszystkie resztki plastyczne (niekompletne bloki, kredki, 

farbki, pisaki, plastelina, długopisy reklamowe, nawet te, które Dzieci mają w domu, w tym także 

średnio zużyte segregatory itp.) dzieci mogłyby zostawić w szkole i przekazać dla 

https://www.cisvwarszawa.pl/, która organizuje w Polsce obóz międzynarodowy w Podkowie 

Leśnej dla 14-latków. Często takie resztki lądują w śmieciach bo nie wiadomo co z nimi zrobić, a 

na nowy rok szkolny i tak Rodzice kupują Dzieciom nowe. Wolontariusz (członek RR) 

posegregował materiały, naostrzył kredki itp., a następnie przekazał zgromadzone materiały CISV. 

Kompletne materiały – nowe krepiny, nienaruszone bloki itd. we wrześniu zostały podarowane do 

użytku Dzieciom z klas „0”. 

13. W czerwcu i lipcu 2018 roku, zgodnie z przepisami prawa, przedstawiciele Rady Rodziców 

uczestniczyli w konkursach (2) na stanowisko Dyrektora Szkoły. 

14. Pod koniec II semestru RR ogłosiła konkurs na logotyp RR. Na ostatnim posiedzeniu RR spośród 

5 prac konkursowych został wyłoniony zwycięzca. Prace przestawiały różne podejście i pomysł na 

wizerunek RR. Na podstawie wybranego pomysłu grafik opracował logo, które będzie 

obowiązywało od przyszłego roku szkolnego. Fundatorem nagrody w konkursie była RR. 

Gratulujemy zwycięzcy. 

15. Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w niemalże każdym wydarzeniu szkolnym o 

charakterze kulturalnym, sportowym, czy rozrywkowym, starając się udokumentować je w formie 

foto lub video-relacji w celu przekazania pełnej informacji dla Rodziców. 

Sprawozdanie finansowe RR: 

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące zgromadzonych środków, jak również ich wydatkowania w 

rozbiciu na poszczególne kategorie. 

Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018 Realizacja 

   
I Wpływy Razem (1+2) 44 236,00 40 047,11 

1 Wpływy od rodziców wg zadeklarowanych składek 40 466,00 31 441,00 

2 Wpływy z roku ubiegłego 0,00 0,00 

3 Wpływy inne (ferie zimowe) 2 770,00 2 770,00 

4 Wpływy inne (dopłaty do konkursów, inne) 1 000,00 5 836,11 

   
II Wydatki razem (1+2+3+4) 44 236,00 34 651,32 

1 Koszty organizowanych imprez (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 26 400,00 17 757,13 

a Festiwal Dyni 0,00 0,00 

b Teatrzyki i koncerty 2 500,00 0,00 

c Bale: Andrzejkowy i Karnawałowy 1 200,00 537,00 

d "Piknik na trawie" 0,00 0,00 

e Uroczystości okazjonalne  8 700,00 7 954,00 

i Pasowanie na pierwszaków, powitanie w szkole 0,00 0,00 

ii Dzień Edukacji (prezent dla całej kadry od RR) 1 500,00 1 477,13 

iii Jasełka (zaplecze organizacyjne imprezy) 500,00 54,00 

iv Dzień Babci i Dziadka (zaplecze organizacyjne imprezy) 500,00 150,00 

v Dzień Matki i Ojca (zaplecze organizacyjne imprezy) 500,00 0,00 

vi Dzień Dziecka (atrakcje sportowe) 2 000,00 2 559,25 

vii Mikołajki (atrakcje mikołajkowe dla wszystkich dzieci) 3 000,00 2 222,70 

viii Zakończenie roku (słodki poczęstunek dla całej kadry od RR) 700,00 72,00 

ix Wielkanoc 0,00 1 418,92 

f Wycieczki 14 000,00 9 266,13 

https://www.cisvwarszawa.pl/


i Sekrety Warszawy (bez transportu) 5 000,00 5 512,85 

ii Autokar 7 000,00 3 753,28 

iii Dofinansowanie wycieczek 2 000,00 0,00 

   
2 Pomoc materialna na rzecz placówki (a+b+c+d) 13 500,00 10 014,19 

a Dofinansowanie strojów teatralnych - (stroje dla zerówek i chór) 2 000,00 1 195,64 

b Nagrody w konkursach i na zakończenie roku 6 500,00 6 003,05 

i Nagrody w konkursach wewnątrzszkolnych 2 000,00 1 807,57 

ii Nagrody na zakończenie roku 4 500,00 4 195,48 

c Uczestnictwo w konkursach odpłatnych 3 000,00 2 815,50 

d Reprezentacja uczniów szkoły poza placówką 1 500,00 0,00 

e Uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej 500,00 0,00 

   
3 Koszty administracyjno biurowe (a+b) 800,00 230,00 

a Koszty administracyjne prowadzenia RR (w tym rachunek bankowy) 800,00 230,00 

   
4 Wydatki różne 3 536,00 6 650,00 

a Ferie zimowe 2 770,00 2 770,00 

b Inne (zdjęcia + kwiaty dla księdza) 766,00 3 880,00 

   
III Wynik (I-II) 0,00 5 395,79 

 

Ze względu na brak wpłat ponad 20% prognozowanych wpływów musieliśmy ograniczyć część 

planowanych wydatków. Jednym z głównych elementów, na których zależało RR, było sfinansowanie 

wycieczek dla każdej z klas. Wynik w kwocie ok 5.400 zł powstał w związku z nieskorzystaniem wszystkich 

klas z tej aktywności. 

Ściągalność składek na RR wyniosła na dzień 30.06.2018 roku na poziomie 78,61 %. W poszczególnych 

klasach wygląda to następująco: 

 

Przy tej okazji szczególnie chcielibyśmy podziękować Rodzicom, którzy zaangażowali się w prace przy 

organizacji uroczystości i imprez szkolnych, często w sposób spontaniczny. DZIĘKUJEMY. 

 

Z poważaniem, 

Rada Rodziców 

94%
100% 98% 99%

91%

49%

69%

100%

61%

78%

61%

100%

82%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0A 0B 1A 1B 1C 2A 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 7A

Wpłaty klas na Fundusz RR w roku 2017/2018


