


 Chciałabym dzisiaj przybliżyć Państwu działania 
Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 oraz 
umożliwić wszystkim zainteresowanym uzyskanie 

informacji na temat wydatkowania pieniędzy 
pozyskiwanych z wpłacanych składek, od 

sponsorów oraz wszelkich podejmowanych przez 
nas inicjatyw.  

 
Wsparcie szkoły ze strony rodziców jest 

nieocenione i znacząco może poprawić działanie 
szkoły, warunki nauki naszych dzieci oraz 

wspomagać ich rozwój i zainteresowania. 
 

Wszyscy rodzice powinni wspierać edukację 
swoich dzieci. To dzięki naszej aktywności i 

zaangażowaniu możemy wspierać zadania jakie 
postawili przed sobą i nami - Rodzicami 

Nauczyciele. 
 



 Sprawozdanie za rok szkolny 2017/2018 

 Przedstawienie wpłat poszczególnych 

klas w roku szkolnym 2017/2018 

 Wybór prezydium Rady Rodziców na 

nowy rok szkolny 

 Ustalenie wysokości składki na rok szkolny 

2018/2019 

 



4 200 zł 







1 371,00 zł 



 Współudział w organizacji dyskoteki i 

sfinansowaniu nagród w konkursach 

(statuetki, pendrive, dyplomy itp.) – 426,00 zł 



 Zakup upominków i tort dla wszystkich 

pracowników szkoły – 595,18 zł 

 



 106,00 zł 

 406,00 zł  - SPONSOR 



 Dofinansowanie dla 

klas 0 – III – 1390,32 zł 

 Dofinansowanie dla 

klas IV – VII   257 zł 

SPONSOR 



 Zakup słodyczy dla uczniów 

 Zakup upominków dla wszystkich 

pracowników szkoły 

 Zaproszenie dwóch Mikołajów do szkoły 

 

                                   844,22 zł 



3 000 zł – sponsor 



 Zakup kwiatów i uroczyste ich wręczenie 

przez uczniów wszystkim paniom w szkole. 

304,12 zł 



Współudział  

w organizacji  

i zakupie nagród 

– 540,00 zł 

SPONSOR 

 



 Zaproszeni goście: Iza Zabielska i Filip 

Zabielski  

 Zakup saszetek 

 Organizacja imprezy 

 

 

5750,50 zł 



4 858,58 zł (nagrody i dyplomy dla 

uczniów) 



 Wpłaty rodziców – 15 060 zł 

 Sponsor – 8 393 zł 

 Pozyskanie dodatkowych środków od Rady 

Miasta na nowe komputery  

    wraz z oprogramowaniem – 25 000 zł 



 W marcu wystąpiłam z pismem do Rady Miasta z 
prośbą o zakup komputerów wraz z 
oprogramowaniem. Rada Miasta wspierała w tym 
zakresie inne szkoły, nigdy SP1 

 Niestety w maju musiałam ponowić prośbę, 
ponieważ nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi. 

 W czerwcu odpowiedź była, ale negatywna. 
 Napisałam kolejne pismo wskazując na pomijanie 

naszej szkoły w tego typu wydatkach i wskazując, że 
jest to nasza, jako RR pierwsza prośba i nie rozumiem 
różnego traktowania dzieci w szkołach. 

 Czas wyborów zadziałał magicznie i wszystko 
wskazuje na to, że pieniądze o które wnioskowałam 
w najbliższym czasie zostaną przekazane na konto 
szkoły  
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  Szanując pieniądze Rodziców, zawsze 
staramy się, aby poczynione przez nas wydatki 
przyczyniały się do rozwoju jak największej 
liczby dzieci, czy też umilały im długie godziny 
spędzone w szkole. Dążymy do tego, aby 
nasze dzieci były zachęcane i motywowane 
do działań oraz odpowiednio nagradzane.   

 
  Zachęcamy też Państwa do czynnego 

zaangażowania się w życie szkoły. Jeżeli macie 
Państwo dostęp do jakichś gadżetów, fantów 
na nagrody czy też materiałów plastycznych 
lub moglibyście zaprosić do szkoły kogoś 
„ciekawego” lub w inny sposób wspomagać 
działalność RR, szkoły - zapraszamy do 
współpracy. 

 



 Przewodniczący Rady Rodziców – Pani 

Tatiana Popovych 

 Zastępca – Pani Karolina Gorczycka 

 Sekretarz  - Pani Marlena Zgierska 





 Jednocześnie zwracamy się z gorącą 

prośbą o dokonywanie wpłat na poczet 

Rady Rodziców. 

 Wpłata każdej składki przyczynia się do 

realizacji kolejnych pomysłów i inicjatyw. 

 



 Minimalna składka dla rodzeństwa, które 

uczęszcza do naszej szkoły wynosi 50% 

składki głównej na każde dziecko.  

 Składki należy wpłacać do 30.11.2018 u 

wychowawcy klasy lub na konto 

bankowe Rady Rodziców (strona www 

szkoły).  

 


