Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu
za rok szkolny 2020/2021
Dnia 29.09.2020 r. na rok szkolny 2020/2021 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
Ewa Korbal
Magdalena Małkowska
Paulina Wielgocka
Krzysztof Janiszewski
Katarzyna Domagalska
Marek Leichert
Renata Dąbrowska
Karolina Gąsiorek-Burdelska
Magdalena Kaczmarek
Katarzyna Szymańska
Karolina Piechowiak
Jan Borczykowski
Szymon Przybysz
Marta Smogór
Katarzyna Urbaniak

Realizując swoje regulaminowe obowiązki Rada Rodziców zrealizowała następujące działania:
- przedstawiono i uchwalono Regulamin Rady Rodziców oraz Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny
2020/2021.
- przedstawiono i uchwalono Preliminarz Wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.
- uchwalono wysokość składki na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 50 zł.na cały rok, z możliwością
płatności za jeden kwartał, ze względu na sytuację pandemiczną i istniejące prawdopodobieństwo
zamknięcie szkół
- uchwalono Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny
- ponownie podjęto decyzję o indywidualnym ubezpieczeniu NNW dla Uczniów naszej szkoły
- zaopiniowano pozytywnie propozycję dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021
- dokonano pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczycieli
- sfinansowano zakup papieru ksero dla szkoły
- zorganizowano szkolny Dzień Dziecka z udziałem firmy animacyjnej połączony z zabawami sportowymi
- złożono na ręce Burmistrza Miasta Wągrowca pismo z zapytaniem o mozliwość zwiększenia ilości
oddziałów klas pierwszych
- dofinansowano zakup nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku Szkolnego 2020/2021
- RR zorganizowała konkurs na Kartkę Walentynkową wykonaną w programie Pix Blocks
- sfinansowano nagrody dla wyróżnionych klas w szkolnym konkursie „Piosenki patriotycznej”
- sfinansowano zakup kwiatów dla Dyrekcji z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021.
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.

Sporządziła
Sekretarz Rady Rodziców
Danuta Bachta

Przewodnicząca Rady Rodziców
Iwona Troczyńska

