
 

Podsumowanie zabrania plenarnego Rady Rodziców,  

które odbyło się w dniu 27.09.2016 z udziałem przedstawicieli 

wszystkich oddziałów klasowych oraz Pani Dyrektor. 
 

1. Krótkie przedstawienie założeń działania Rady Rodziców. 

 

2. Podsumowanie finansowe: 

Przewodnicząca poinformowała, iż Rada Rodziców, zgodnie z planem budżetowym, włączyła 

się w finansowanie:  

- lekcji muzealnych na Zamku Królewskim 

- programów edukacyjnych, artystycznych (m.in. dofinansowania do testu kompetencji klas 3 

i 5, koncertu i wyjazdu autokarowego dla kl. 0, stypendium za osiągnięcia sportowe); 

- nagród, dyplomów i opłat w konkursach szkolnych, międzyszkolnych dla klas ze wszystkich 

poziomów; 

- biegów przełajowych; 

- pamiątkowych logosmyczy do kluczy dla dzieci z kl.1 przyjmujących ślubowanie;  

- cukierków z okazji imprezy mikołajkowej; 

- balu karnawałowego (DJ);  

- balu na zakończenie klas VI (dekoracja); 

- wynajęcia sceny mobilnej oraz zakup roweru i materiałów przydatnych na Festyn Rodzinny; 

- nagród na koniec roku szkolnego (książki, puchary), 

- udziału dzieci w zawodach 

- pomocy materialnej dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. 

oraz dokonała finansowania zakupu tablicy interaktywnej wraz z projektorem do sali 72. 

 

3. Odczytanie przez Skarbnika Rady Rodziców kwotowego zestawienia wpływów i 

wydatków 

 

4. Odczytanie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli finansów. 

 

5. Omówienie spraw bieżących: 

a) Przewodnicząca poinformowała, iż Rada Rodziców dokonała rozeznania rynku w zakresie 

ofert ubezpieczenia grupowego uczniów i dokonała wyboru oferty firmy InterRisk jako 

najkorzystniejszej. Jednocześnie zwróciła się do Rodziców o przekazywanie wszelkich uwag 

odnośnie procesu realizacji szkody. 

b) Przewodnicząca poinformowała, iż w bieżącym roku szkolnym składka roczna wpłat na 

Radę Rodziców nie uległa zmianie i wynosi 120zł od rodziny. Prosiła o równomierne 

dokonywanie wpłat w zależności od liczby uczniów z danej rodziny. Jednocześnie 

przypomniała o zasadności i celowości dokonywania wpłat.  

c) Przedstawienie działań Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym, m.in. uzupełnienie 

nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw. 

d) Przewodnicząca zwróciła się do Rodziców z prośbą o współpracę. Przypomniała, iż w 

przypadku pytań, wniosków, czy uwag, możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: 

radarodzicow@outlook.com 

 

6. Wybór nowych członków Prezydium Rady Rodziców.  
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