Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu
za rok szkolny 2019/2020
Dnia 17.09.2019 r. na rok szkolny 2019/2020 została wybrana Rada Rodziców w składzie:
Prezydium Rady Rodziców
Iwona Troczyńska

– Przewodnicząca Rady Rodziców

Danuta Bachta - Sekretarz
Natalia Rabska -

Skarbnik

Komisja Rewizyjna w składzie:
Magdalena Klemińska
Anita Kabacińska
Karolina Konicka
Członkowie RR :
Joanna Rożek
Anna Ciesiółka
Ewa Korbal
Magdalena Małkowska
Paulina Wielgocka
Krzysztof Janiszewski
Katarzyna Domagalska
Marek Leichert
Renata Dąbrowska

Realizując swoje regulaminowe obowiązki Rada Rodziców zrealizowała następujące działania:
- przedstawiono i uchwalono Regulamin Rady Rodziców oraz Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny
2019/2020.
- przedstawiono i uchwalono Preliminarz Wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
- uchwalono wysokość składki na rok szkolny 2019/2020 w wysokości 50 zł.
- uchwalono Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny

- podjęto decyzję o indywidualnym ubezpieczeniu NNW dla Uczniów naszej szkoły
- zaopiniowano pozytywnie propozycję dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020
- dokonano pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela
- zorganizowano zbiórkę charytatywną połączoną podczas wydarznia bicia rekordu w udzielaniu
pierwszej pomocy
- ze względu na mały stan środków finansowych z poprzedniego roku 2018/2019 podjęto decyzję o zbiórce
pieniężnej na zakup papieru ksero na potrzeby Uczniów naszej szkoły w wysokości 5 zł. od ucznia/rok.
- sfinansowano zakup papieru ksero przez RR w kwocie 1.971 zł.
- sfinansowano w całości zakup lektur do szkolnej biblioteki w kwocie 1.032 zł. oraz zorganizowano
zbiórkę książek w celu zwiększenia i zróżnicowania szkolnego księgozbioru
- dofinansowano 50% kwoty tj. 2360 zł. mikołajkowego przedstawienia teatralnego dla naszych Uczniów
- zorganizowano wizytę Mikołaja w naszej szkole – zakupiono cukierki
- zorganizowano kiermasz świąteczny z pracami wykonanymi przez Uczniów, Rodziców i Nauczycieli
naszej szkoły, podczas którego zebrano kwotę 4.155 zł. Zebrana finanse zasiliły budżety klasowe w kwocie
200 zł na klasę, reszta kwoty została przeznaczona na zorganizowanie balu karnawałowego oraz szkolnej
dyskoteki
- zorganizowano zbiórkę materiałów edukacyjnych, zabawek itp. W celu doposażenia świetlic szkolnych,
zbiórka połączona była z pomocą dla dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
- zorganizowano zabawę karnawałową dla dorosłych, zabawa połączona była ze zbiórką finansów na zakup
brakującego i potrzebnego sprzętu sportowego w naszej szkole, uzbierano kwotę 3.040 zł. – zakup
brakujących rzeczy odbędzie się w obecnym roku szkolnym
- zorganizowano balik karnawałowy dla Uczniów klas 1-3
- zorganizowano szkolną dyskotekę dla dzieci starszych – klasy 5-7
- wystosowano pismo do Burmistrza Miasta Wągrowca odnośnie pomocy finansowej przy zakupie
laptopów dla szkoły – bez przychylności do wniosku
- sfinansowano zakup dwóch laptopów na potrzeby szkoły w kwocie 1998,01 zł.
- zgłoszono szkolny chór No Name jako kandydata do Nagrody Kulturalnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Pałuckiej
- we współpracy z Dyrekcją Szkoły rozpoczęto czynności mające na celu wybór Patrona Szkoły – temat
nadal jest w realizacji
- na ręce Dyrekcji szkoły złożono wniosek o zezwolenie na zamontowanie gier korytarzowych w formie
naklejek - wniosek rozpatrzono pozytywne – temat w trakcie realizacji

- dofinansowano zakup nagród książkowych oraz dyplomów dla uczniów na zakończenie roku Szkolnego
2019/2020
- dofinansowano zakup strojów-spódniczek dla członków szkolnego chóru „No Name” w wysokości
599,99 zł.
- dofinansowano zakup strojów dla zespołu tanecznego Keep Junior w kwocie 520 zł.
- dofinansowano zakup strojów dla grupy teatralnej w kwocie 120 zł.
- w związku z likwidacją sklepiku szkolnego poruszono temat skorzystania z oferty automatów z napojami i
żywnością w naszej szkole – ze względu na zaostrzenia związane z pandemią temat jest w trakcie realizacji
- przygotowano i zorganizowano umieszczenie artykułu w lokalnej prasie odnośnie otrzymania mobilnych
stacji z laptopami, sfinansowano i przekazano podziękowania na ręce zasłużonych Nauczycieli oraz
Dyrekcji
- sfinansowano zakup kwiatów dla Dyrekcji z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
Działalność finansowa stanowi dominującą zakres pracy Rady Rodziców, jednak oprócz powyższego Rada
Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły jako reprezentant ogółu Rodziców.
Działając dla dobra ogólnego, ale również podchodząc indywidualnie do ważnych spraw, staramy się na
bieżąco reagować na problemy Uczniów oraz uwagi Rodziców w zakresie funkcjonowania naszej szkoły.
W celu realizacji zadań, pomysłów i inicjatyw organizowanych na rzecz społeczności szkolnej, konieczne
jest zrozumienie i pomoc Rodziców, których wpłaty na fundusz RR umożliwiają realizację tych działań.
Rada Rodziców, dzięki Waszemu wspólnemu wsparciu finansowemu, zgodnie z regulaminem, ale też z
myślą o naszych Uczniach, może działać na tyle wszechstronnie, aby zgromadzone środki trafiły do jak
największej liczby uczniów.
Dziękujemy za zrozumienie i wspieranie działalności Rady Rodziców.
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