
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

i Prezydium RR w roku szkolnym 2019/2020 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chabówce, podsumowując rok swojej 

działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za 

rok szkolny 2019/2020.  

 

W okresie sprawozdawczym nie odbyło żadne zebranie Rady Rodziców, szczególnie ze 

względu na wprowadzenie stanu epidemiologicznego w Polsce. 

  

Pragniemy podkreślić, że wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 2019/2020 

zapadały wyłącznie poprzez podjęcie decyzji przez Prezydium Rady zgodnie z Regulaminem Rady. 

 

W trakcie kadencji Rady w roku szkolnym 2019/2020 podjęto i zrealizowano między innymi 

następujące działania i decyzje: 

1. Podjęcie decyzji o samodzielnym zrobieniu zdjęć klasowych w szkole. Dzięki zaangażowaniu 

rodziców na konto Rady wpłynęły dodatkowe pieniądze. 

2.  Pozytywnie zaopiniowano program profilaktyczno –wychowawczy szkoły. 

3. Podjęcie kolejnych prób związanych z remontem łazienek w szkole. Rozmowa 

Przewodniczącego Rady z Panią Wiceburmistrz Małgorzatą Gromalą. 

4. Prezydium Rady Rodziców było w stałym kontakcie z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami. 

Zajęto się następującymi problemami: 

- zakup rolet do sal szkolnych, 

- dofinansowanie do konkursów organizowanych w szkole ( zakup nagród), 

- dofinansowanie do imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski. 

5. Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego według uznania ucznia. Uczeń miał możliwość 

wybrać sobie książkę, którą chciał przeczytać. Mógł również wybrać bon do pizzerii lub bilet 

do kina. 

 

Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach  i uroczystościach szkolnych 

takich jak: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej. 

 

  



Sprawy finansowe: 

 
 

WPŁYWY: 

5845 zł Rozprowadzenie zdjęć klasowych 1445 z 

wpłaty na komitet rodzicielski 4400 zł 

WYDATKI 

9701,20 zł 

20% zwrot dla klas w ramach komitetu rodzicielskiego 776 zł 

rolety 1999,98 zł 

nagrody na koniec roku 2348,71 zł 

nagrody za konkursy 250 zł 

uroczystości szkolne 96,16 zł 

dofinansowanie zabaw szkolnych 160,35 zł  

wywoływanie zdjęć 380 zł  

Zakup kserokopiarki do szkoły  3690  

 

Stan konta na dzień 1 września 2019 roku: 4498,33 zł 

Stan konta na koniec kadencji 1132, 31zł 

 

Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności szkoły w roku 2019/2020 

przyniosło wymierne efekty. 

Działalność finansowa stanowiła nadal dominującą sferę pracy Rady Rodziców. Staraliśmy się 

dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa, i na tyle 

wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów. Potrzeby szkoły są ogromne. 

Pomagajmy Dyrekcji i nauczycielom i jako Rodzice bądźmy obecni w szkole, w której nasze dzieci 

spędzają tak dużo czasu. 

 

 
 
 
 
 
 


