
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

i Prezydium RR w roku szkolnym 2018/2019 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chabówce, podsumowując rok swojej 

działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za 

rok szkolny 2018/2019.  

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań Rady Rodziców,  frekwencja według klas 

przedstawia się następująco: 

 

klasa 1 2 3 4a 4b 5a 5b 6 7 8 3 gim 

Frekwencja (%) 60 80 80 80 100 60 60 60 100 40 60 

 

Rada Rodziców podjęła uchwały w sprawie: 

— wyboru Komisji Rewizyjnej, 

— wyboru Prezydium Rady Rodziców, 

— zmiany regulaminu Rady Rodziców, 

 

Pragniemy podkreślić, że wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 2018/2019 

zapadały wyłącznie poprzez podjęcie uchwał lub decyzji na zebraniach, bądź też w drodze 

głosowania elektronicznego członków Rady pomiędzy posiedzeniami Rady. 

 

W trakcie kadencji Rady w roku szkolnym 2018/2019 podjęto i zrealizowano między innymi 

następujące działania i decyzje: 

1. Wprowadzenie potwierdzenia wpłaty na komitet rodzicielski. 

2. Wprowadzenie 20% zwrotu komitetu rodzicielskiego dla klas po wpłatach do końca 

października danego roku szkolnego. 

3. Utworzenie adresu mailowego Rady z dostępem do chmury, gdzie utworzono archiwum 

dokumentów Rady. 

4. Protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz sporządzanie innej dokumentacji. 

5. Utworzenie grupy Rady na portalu społecznościowym celem szybkiej wymiany informacji 

dotyczących działań Rady i podejmowaniu szybkich decyzji. 

6. Zmiana regulaminu Rady Rodziców według obowiązujących przepisów prawa oświatowego. 

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

rodziców na konto Rady wpłynęły dodatkowe pieniądze. 

8.  Pozytywnie zaopiniowano program profilaktyczno –wychowawczy szkoły. 

9. Podjęcie decyzji o zwiększeniu dobrowolnej składki na komitet rodzicielski w roku 

2019/2020 do 40 PLN. 

10.  Podjęcie próby zorganizowania ferii w szkole, udało się zdobyć fundusze od Burmistrza 

Rabki- Zdroju – projektu nie zrealizowano z powodu braku chętnych. 

11.  Podjęcie próby zorganizowania zajęć wakacyjnych w formie półkolonii – brak inicjatywy ze 

strony rodziców. 



12.  Wniosek do Zarządu Województwa Małopolskiego odnośnie zainstalowania sygnalizacji 

świetlnej przy szkole, zebrano 256 podpisów mieszkańców Chabówki – wniosek 

rozpatrzono negatywnie. 

13.  Zebranie podpisów (106 podpisów rodziców uczniów szkoły) pod petycjami do Burmistrza 

Rabki- Zdroju dotyczącymi bardzo pilnym remontem toalet szkolnych i pozostawienia pół 

etatu dla osoby sprzątającej w szkole. Przedstawiciele Rady osobiście spotkali się z 

Burmistrzem prosząc o pozytywne rozpatrzenie petycji rodziców. 

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

Zajęto się następującymi problemami: 

- zakup laptopów do pracowni informatycznej oraz pomocy naukowych do nauczania 

początkowego i matematyki, 

- prośba od rodziców o zamontowanie zielonych tablic do trzech klas szkolnych, 

- prośba od rodziców o regulamin boiska ( dostępny na stronie szkoły), 

- prośba od rodziców o sprawozdanie finansowe Dyrektora odnośnie pieniędzy uzyskanych 

od Polonii z Chicago, 

- prośba o umożliwienie kontaktu z firmami oferującymi ubezpieczenie NNW, pozwalające 

na wybór najlepszej oferty dla uczniów szkoły, 

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

- dofinansowanie konkursów organizowanych podczas wycieczek wielodniowych. 

- dofinansowanie do konkursów przedmiotowych ( dofinansowanie do wpłat uczestników), 

15. Próba zorganizowania festynu dla uczniów i rodziców szkoły: brak inicjatywy rodziców. 

16.  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 wielu wydarzeniach uroczystościach 

szkolnych jak: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego 

oraz mieli zaszczyt zasiadania w jury podczas konkursów szkolnych. 

 

Sprawy finansowe: 

 

WPŁYWY: 

5450 zł Rozprowadzenie zdjęć klasowych 1300 z 

wpłaty na komitet rodzicielski 4150 zł 

WYDATKI 

8307,63 zł 

20% zwrot dla klas w ramach komitetu rodzicielskiego 796 zł 

artykuły papiernicze 119,64 zł 

pomoce naukowe + laptopy 3260,6 zł 

nagrody na koniec roku 2666,72 zł 

nagrody za konkursy 1166,69 zł 

dofinansowanie do konkursów przedmiotowych 188 zł 

uroczystości szkolne 109,98 zł 

 



Stan konta na dzień 12 września 2018 roku: 7522,16  zł 

Stan konta na koniec kadencji 4664,53 zł 

 

Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności szkoły w roku 2018/2019 

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. 

 

 
 
 
 
 
 


