
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2   

IM. G. MORCINKA W TOSZKU w ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

 

 

W imieniu Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  

szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Toszku za rok szkolny 2019/2020. 

16  września 2020 roku  na pierwszym zebraniu została wybrana  Rada Rodziców  w 

następującym składzie: 

 

Przewodnicząca   – Aleksandra Osadnik 

Z-ca Przewodniczącego  – Katarzyna Morciniec 

Skarbnik    -  Ewa Koprek 

Protokolant:              –  Katarzyna Stranczyk 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców spotkała się tylko raz. Z powodu pandemii 

wszelkie dalsze uzgodnienia odbywały się za pośrednictwem grupowego whatsapp’a.  

 Realizując swoje statutowe zadania Rada  uczestniczyła w zatwierdzaniu 

zaproponowanego przez Panią Dyrektor Agatę Zawdzką  programu  wychowawczego i profilaktyki 

na rok szkolny 2020/2021 oraz zapoznała się z planem organizacji pracy  szkoły.  

Rada Rodziców rozpoczęła działanie ze stanem konta 7 454,82 zł (słownie: siedem tysięcy 

czterysta pięćdziesiąt cztery złote 82/100) i sporządziła zestawienie wydatków które zostały 

zaakceptowane przez przedstawicieli klas. W roku szkolnym 2020/2021 ustalono dobrowolną  

składkę w wysokości 40 zł płatną do maja 2021 roku. 

Na pierwszym zebraniu Członkowie Rady poruszali wiele istotnych i ważnych spraw mających 

wpływ na kształcenie oraz warunki nauki, opracowano i przyjęto  do realizacji  plan wydatków , który 

stanowił punkt wyjściowy dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi 

przez Rodziców uczniów. Na bieżąco Skarbik i Przewodnicząca analizowały  stan środków 

finansowych Rady.   

W trakcie kadencji Rady w roku szkolnym 2020/2021 podjęto i zrealizowano między innymi 
następujące działania i decyzje: 

- zdecydowano o przyznaniu nagród książkowych dla wszystkich uczniów którzy uzyskali 

średnią ocen od 4,75 wzwyż 

- sfinalizowano przejazd uczniów na zawody 

- zakupiono kamizelki odblaskowe dla oddziałów przedszkolnych 

- sfinalizowano dyplomy i birety na pasowanie na pierwszoklasistów 

- sfinalizowano zakup linijek na egzamin ósmoklasisty 

- sfinalizowano udział w konkursach szkolnych Olimpusek i Kangur 

- zakupiono wafelki dla każdego ucznia na Dzień Dziecka 

- sfinalizowano zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego 

 



Sfinalizowano także zakup nagród konkursowych przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej 

między innymi:  

- z konkursu matematycznego 

- z konkursu recytatorskiego 

- z konkurs na kartkę bożonarodzeniową. 

Staraliśmy się dysponować funduszami w sposób racjonalny  i na tyle wszechstronny by 

pieniążki trafiły do jak największej grupy dzieci. Niestety z powodu pandemii nie wszystkie plany 

Rady Rodziców mogły zostać zrealizowane. Wprowadzone obostrzenia wpłynęły w znacznym 

stopniu na naszą pracę między innymi  nie mogliśmy przeprowadzić kiermaszu 

bożonarodzeniowego ani Dnia Rodziny co spowodowało brakiem możliwości pozyskania 

dodatkowych dochodów. Najważniejszym źródłem wpływów na fundusz RR były indywidualne 

składki od rodziców uczniów naszej szkoły.  W roku szkolnym 2020/2021 uzyskaliśmy wpływy w 

wysokości 5 260,00 zł (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) za które serdecznie 

dziękuję. 

 

  Na prośbę Pani Dyrektor Agaty Zawadzkiej zaopiniowano pracę poniższych nauczycieli: 

- Pani Agnieszki Godula 

- Pani Moniki Pondo 

- Pani Małgorzaty Rams 

- Pani Anety Jachimczuk 

- Pani Renaty Plich-Czerner 

- Pani Anny Mikosz-Królak  

Wszystkie opinie były pozytywne. 

 

Pod koniec roku szkolnego została podjęta również decyzja o kontynuacji ubezpieczenia u 

dotychczasowego partnera Pana Tomasza Sikory.  

 

Stan konta na koniec roku szkolnego wyniósł  9 512,39 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset 

dwanaście złotych 39/100).  

 

Szczegółowe informacje finansowe zostaną zawarte  w rozliczeniu finansowym  

sporządzonym przez Skarbnika Rady  i Przewodniczącą  na koniec roku szkolnego. 

         

W imieniu Rady Rodziców serdecznie dziękuję  Dyrekcji za współpracę. Dziękuję  Członkom 

Rady Rodziców   oraz  wszystkim Rodzicom za każdą  formę współpracy, za poświęcony czas i 

Wasze zaangażowanie. Dziękuje za zgłaszane propozycje, uwagi,  za dyskusje, za fachowe rady. 

Dziękuje również pracownikom szkoły  i przedszkola  za to , że  nigdy nie odmawiali nam swojej 

pomocy. 

 
 
 
       Przewodnicząca Rady Rodziców 
       Aleksandra Osadnik 


