Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
Nowy skład Rady Rodziców został uchwalony na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
dn.12.09.2016r.
W skład Prezydium Rady Rodziców weszły następujące osoby:
Justyna Migal- Przewodnicząca
Anna Kuran- Madej- Wiceprzewodnicząca
Jolanta Tworkowska – Pieńkosz- Sekretarz
Członkowie Prezydium:
Agnieszka Bodecka
Angela Kosowska
Adrianna Janota-Słocińska
Skład Komisji Rewizyjnej:
Katarzyna Plak-Kotlarska
Jolanta Marabuto
Maciej Oleksowicz
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań plenarnych Rady Rodziców, w których
uczestniczyła Dyrektor Szkoły – Pani Anna Tkaczyk , jak również 4 zebrania Prezydium i Komisji
Rewizyjnej.
Podczas kadencji 2016/2017 podejmowane były następujące działania:
1.Sprawy finansowe
W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:
- opracowano i uchwałą przyjęto do realizacji plan finansowy Rady Rodziców,
który stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych decyzji
dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi przez Rodziców uczniów
ZS 84
- przed każdym zebraniem Rodzice otrzymywali stan wpłat poszczególnych klas, osobno na RR i
ochronę
- zakładano lokaty bankowe, co przyniosło dodatkowe środki w kwocie 407,37 PLN.
-dla 5 najlepiej wpłacających klas ustalono nagrodę w wysokości 400 zł na klasę,
Nagrody przypadły klasom:, 1c gim, 2 c gim,3b gim,3c gim i 2b SP

W roku szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy wydzielono ze składki RR fundusz celowy : składki
ksero 40 PLN/ ucznia. ( na pokrycie opłat wynajmu ksero+papier)
Wpłaty z tytułu składki na ksero zostały zrealizowane w 103% w stosunku do planu.
Wpłaty z tytułu składki na RR zostały zrealizowane w 90% w stosunku do planu.
Wpłaty z tytułu ochrony zostały zrealizowane w 94 % w stosunku do planu.
W okresie sprawozdawczym wprowadzano możliwości opłaty w 2 ratach.
Wydatki RR zrealizowano w 68 % w stosunku do planu. Brak wykonania zakupu sprzętu
multimedialnego ze środków pozyskanych z pikniku, w okresie sprawozdawczym zaniża procent
wykonania wydatków. Zakup sprzętu multimedialnego został przesunięty, w porozumieniu z
Dyrekcją Szkoły, na rok szkolny 2017/2018.
Saldo środków RR na dzień 31.08.2017 osiągnęło wartość 49.971,49PLN
w tym ksero : 11 133 ,71
RR:
28 821 ,24
ochrona :
10 016,54

Szczegółowa informacja o stanie realizacji budżetu stanowi załącznik nr 1

2.Udział w bieżącym życiu szkoły

-Uchwalono w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Profilaktyki oraz Program
Wychowawczy na rok szkolny 2016/2017.
-Opiniowano dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2016/2017 na wniosek Dyrektora Szkoły
-Opiniowano pracę nauczycieli, każdorazowo kierując do członków RR zapytanie przez e-mail
o indywidualną opinię o nauczycielach, których dorobek był oceniany
-Kontynuowano współpracę z firmą Mercator w zakresie wynajem ksero.
-Kontynuowano współpracę z firmą ochroniarską Pallas
-Zorganizowano Dzień Misia w szkole z konkursami: wiersz lub samodzielnie wykonana maskotka.
Nagrody ufundowała RR ( vouchery do kina i nagrody pocieszenia dla wszystkich dzieci, którzy brali
udział w konkursie)
-Zorganizowano mecz Rodzice vs Nauczyciele. Z akcji pozyskano 2 859,01 PLN ( bilety 1845,
kawiarenka 1014,01) Wszystkie powyższe fundusze przeznaczono na zakup stołu do ping ponga i
rakietek.

-Zorganizowano akcję „przekaż 1% podatku” wraz z organizacją konkursu dla dzieci na plakat
promujący powyższą akcję Cel: zakup tablic multimedialnych

-Zorganizowano piknik szkolny z wieloma atrakcjami: występy szkolne, zawody sportowe,
konkursy, loteria, licytacja, punkty z różnorodnymi przekąskami, napojami. Celem nadrzędnym
organizacji przedsięwzięcia było spotkanie integracyjne z udziałem rodziców i społeczności
szkolnej, jak również pozyskanie środków na zakup tablic multimedialnych dla szkoły. Z akcji
pozyskano środki w wysokości 9 805,8 PLN.
-Współpraca z samorządem szkolnym
- Współpraca z Fundacją Amstaff Azyl- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania
bezdomności psów.
-Kontynuowano nagrodę RR dla uczniów, którzy osiągnęli największy postęp w nauce w roku
szkolnym 2016/2017. Postęp ten jest mierzony wielkością różnicy średniej ze wszystkich ocen
ucznia w bieżącym roku w stosunku do poprzedniego roku. Nagrodzono 20uczniów. Nagrodą były
bony prezentowe na kwotę 50 zł zakupione w salonach Empik.

3.Polityka informacyjna
-Dołożono wszelkich starań, aby wszelkie informacje o działaniach podejmowanych przez
Prezydium docierały do wszystkich członków RR. Kontakt odbywał się nie tylko na zebraniach RR,
ale również poprzez email, Librusa jak i bezpośredni kontakt telefoniczny i osobisty.
- Przewodnicząca odwiedziła klasy, które wykazywały niskie saldo wpłat na ochronę i RR, by
zachęcić Rodziców do wpłat, jak również poinformować o wydatkach z RR.

Warszawa,18.09.2017
Justyna Migal
Przewodnicząca Rady Rodziców

