
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI NR 22 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RYBNIKU 

ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 

W dniu 26.09.2018 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały 

wybrane i ukonstytuowały się nowe władze Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, 

w następującym składzie. 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 
p. Monika Morawiec - przewodnicząca 

p. Agnieszka Stronczek - z-ca przewodniczącej 

p. Daria Wieczorek-Marszolik - sekretarz 

p. Aleksandra Błażewicz - skarbnik 

p. Agnieszka Malinowska - członek 

Skład Komisji Rewizyjnej 

p. Ewelina Domek-Gigla - przewodnicząca 

p. Sandra Stolarczyk - członek 

W okresie sprawozdawczym odbywały się zebrania Rady Rodziców, 

w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców: 

• opracowano i  przyjęto do realizacji plan finansowy Rady Rodziców, 

        który stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców 

        stosownych decyzji dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami 

        wpłacanymi przez uczniów naszej szkoły , 

•  na bieżąco analizowano stan środków finansowych Rady Rodziców. 

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała 

następujące przedsięwzięcia : 

- wpłata na Szkolny Klub Sportowy (SKS), 

- nagrody w  konkursach  bibliotecznych, 

- nagrody w konkursie The Voice of SP 22, 

- przejazdy uczniów na konkursy i zawody sportowe, 

- audycje umuzykalniające, 

- kwiaty na różne okazje - Dzień Niepodległości, zakończenie roku. 

- zakup popcornu na promocję szkoły - ,,DZIEŃ OTWARTY'' 

- pączki na bal przebierańców, 

- czekolady na Mikołaja, 

- wody mineralne na egzamin klas 8, 

- Dzień Dziecka - soczki i prince polo, 



- tarcze dla najlepszych uczniów na koniec roku, 

- książki na koniec roku, 

- książki dla dzieci kończących przedszkole, 

- dyplomy za udział w konkursach, na koniec roku itp., 

- koszty związane z organizacją „Kolędowania ze Słowackim” oraz festynu szkolnego „Słowacki 

na sportowo”. 

Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności 

szkoły w roku 2018/2019 przyniosło wymierne efekty. 

Ponadto : 

Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu 

wydarzeniach i uroczystościach szkolnych. 

 Zorganizowano: 

- „Słowacki kolęduje z dobrymi Ludźmi” oraz licytację dla Pauliny. 

- Festyn rodzinny „Słowacki na sportowo'’. 

- Powstała strona RR na Facebook i działa bardzo sprawnie. 

- W ramach dobrej współpracy z Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym i 

personelem administracyjnym, na bieżąco załatwiano wszelkie sprawy. 

Uwagi końcowe 

Przedsięwzięcia w trakcie realizacji: 

Zakup koszulek sportowych z logo szkoły. Rada Rodziców podjęła decyzję o sfinansowaniu tego 

przedsięwzięcia. Czas realizacji może zostać wydłużony do września, czyli na początek nowego 

roku szkolnego. W razie takiej sytuacji nowa Rada Rodziców zobowiązana jest na jego  

kontynuację. 

 

11.06.2019 r. 

Z poważaniem 

Prezydium Rady Rodziców 

 


