
Kąty Wrocławskie, dnia 26 września 2019 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

 Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Kardynała Bolesława Kominka   

w Kątach Wrocławskich 

za rok 2018/2019 

 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 

Wrocławskich, podsumowując rok swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz 

Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny 2018/2019. 

 Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu 

plenarnym Rady Rodziców w dniu 27 września 2018 r. W jej skład weszło 27 członków – przedstawicieli 

rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej. W trybie głosowania, spośród 27 

reprezentantów Trójek Klasowych wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w 

składzie:  

• Przewodnicząca – p. Elżbieta Rakowska  

• Z-ca Przewodniczącej – p. Agnieszka Becla 

• Skarbnik – p. Katarzyna Kraska 

• Sekretarz – p. Paweł Regucki 

 oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 

• Przewodnicząca – p. Monika Herod – Hasbay 

• Członek – p. Kamila Badylak 

• Członek – p. Anna Wiśniewska 

 W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 zebrań Rady Rodziców ze średnią frekwencją na poziomie 

18 osób/zebranie.  

W zebraniach na przestrzeni roku szkolnego oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyli: 

Burmistrz MiG Kąty Wrocławskie - P. Łukasz Zbroszczyk, Dyrektor Szkoły - P. Lidia Reps,  

Wicedyrektorzy - P. Ewa Winnicka oraz P. Beata Zielińska, Pedagog  szkolny - P. Iwona Więcko, 

nauczyciel fizyki - P. Zdzisława Tabaszewska, przedstawiciel Fundacji ASE, przedstawiciel ubezpieczyciela 

- P. Małgorzata Tusz, współwłaścicielka firmy cateringowej Weranda Smaków - P. Anna Kalus-Zielińska. 

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców:  

1. Uchwaliła m.in.:  

• Program Profilaktyczno-Wychowawczy na rok szkolny 2019/2020 

• Wysokość dobrowolnej składki rocznej na rzecz Rady Rodziców  

• Pozytywną opinię dla Regulaminu Prowadzenia Monitoringu Wizyjnego w Szkole. 

• Projekt-Plan wydatków na rok 2019. 



     

 2. Zaopiniowała m.in.: 

• Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczebnych na rok szkolny 2019/2020 

• Harmonogram przerw międzylekcyjnych. 

• Listę dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych na rok szk. 2019/2020 

• Dodatkowe lekcje j. niemieckiego kl IV-VI, rok szk. 2019/2020 

• Dodatkowe lekcje szachów dla klasach pierwszych, na rok szk. 2019/2020 

• Dorobek zawodowy 6-ciorga nauczycieli do awansu zawodowego, 

 3. Zorganizowała:  

• szkolnego Mikołaja dla klas I-III przedstawienie. 

4. Opracowała: 

 Wniosek do Dyrekcji Szkoły w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

dostosowania zaplecza do wydawania posiłków na porcelanie, 

 Wnioski do organu prowadzącego w sprawie dofinansowania klimatyzacji w 

świetlicach oraz zajęć na basenie dla młodszych dzieci z kl. I i II, 

 Raport z badań lokalnego rynku cateringowego pod kontem zmiany firmy 

obsługującej naszą szkołę, 

 Projekt nowego Regulaminu Rady Rodziców – zmianę obecnego wymusiły 

zmiany przepisów oraz nowa ustawa Prawo Oświatowe. Rada Rodziców 

zaakceptowała treść Projektu bez podjęcia Uchwały o przyjęciu Regulaminu. 

 Członkowie Rady Rodziców  wnieśli wkład własnej pracy i zaangażowanie w życie szkoły, 

wielokrotnie oferując swoje wsparcie i udział w wielu uroczystościach oraz starając się podjąć partnerską 

współpracę, zarówno z Dyrekcją jak i Gronem Pedagogicznym. 

 Rada Rodziców wspierała Dyrektora szkoły w inicjatywach polegających na pozyskiwaniu funduszy 

z Organu Prowadzącego. 

 Realizując swoje statutowe zadania w minionym roku szkolnym Rada Rodziców podejmowała 

działania mające na celu wspieranie bieżącej działalności Szkoły. Jedynym źródłem finansowania 

działalności Rady Rodziców są dobrowolne składki wnoszone przez rodziców w kwocie 10 zł od ucznia. W 

minionym roku szkolnym, wpływy z tego tytułu wyniosły łącznie 6010,00 zł, na różne cele przedstawione 

poniżej wydatkowano 8730,76 zł. Wydatki Rady Rodziców przekroczyły wpływy o  2720,76 zł. (nadwyżka 

wydatków sfinansowana oszczędnościami z lat poprzednich). Łącznie z latami poprzednimi środki Rady 

Rodziców na dzień 26 września 2019r. wynoszą 6916,98 zł. 

 Rada Rodziców wydatkuje środki na cela szkolne w oparciu o wnioski o dofinansowanie, które są 

przegłosowywane na zebraniach w trakcie roku szkolnego, a wynik głosowań odnotowywany w protokołach 

z zebrań. W tym roku dofinansowaliśmy: 

 Nagrody w Klasowym Festiwalu Piosenki Religijnej, 

 Nagrody konkursie Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa - klasy młodsze i starsze 

 Zakup koszulek do przedstawienia Droga Polaków do Niepodległości, 

 Zakup koszulek dla Koła Pierwszej Pomocy, 

 Nagrody w konkursach: Bezpiecznie na Drodze, 100 lat Niepodległej Polski, Najpiękniejsza Kartka 

Bożonarodzeniowa, Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna, Bądź Bezpieczny w Internecie, 

 Opłaciliśmy wyjazd szkolnego wolontariatu do Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie, 

 Zakup elementów stroju ludowego dla Zespołu Tańca Ludowego HANECZKA, 



 Nagrody w konkursie Mistrz 3000 – angielski, 

 Stypendia. 

 

W dniu 26 września 2019 r. Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2016 zakończyła swoją kadencję. 

 

Informacje uzupełniające: 

Rada Rodziców dysponuje kontem prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich. Data 

założenia konta: 16.01.2008. 

Właścicielem konta jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1, im. Kard. Bolesława Kominka w 

Kątach Wrocławskich. Pełnomocnikami są członkowie Prezydium RR – Skarbnik, Przewodniczący RR, 

Zastępca Przewodniczącego RR. Do konta nie wydano kart, konto nie jest obciążone żadnymi kredytami ani 

liniami kredytowymi.  

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców zostało jednogłośnie przyjęte na zebraniu Rady Rodziców w 

dniu 26 września 2019 roku. 

  

Dziękujemy za współpracę i pomoc. 

 Przewodnicząca 

 Rady Rodziców 

 

Elżbieta Rakowska 

 

 

 


