
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  RADY RODZICÓW W ROKU SZKLONYM 

2012/2013                                                                                                            

 

   W roku  szkolnym 2012/2013 odbyło się 6 spotkań Rady Rodziców, na których podjęto 

uchwały: 

-Uchwalono, iż dysponentami środków z konta Rady Rodziców będą: 

Pani Katarzyna Stankiewicz Sowa- Przewodniczący R.R , Pani Dorota Jołkowicz- Skarbnik. 

)(Uchwała-załącznik nr3.) 

-Uchwalono, iż składka na Radę Rodziców pozostanie w wysokości  i na zasadach 

obowiązujących w poprzednim (2011/12) roku szkolnym. (Uchwała-załącznik nr4.) 

  

-Podjęto uchwałę dotyczącą ustalenia ostatecznego terminu dokonywania wpłat składek  

na RR na dzień 28.02.2013. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała nr 4-załącznik nr 3) 

-Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Profilaktyki. Uchwałę przyjęto 

jednogłośnie. (Uchwała nr 5-załacznik nr 4) 

-Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Wychowawczego. Uchwałę 

przyjęto jednogłośnie. (Uchwała nr 6-załacznik nr 5) 

-Podjęto uchwałę dotyczącą zasad finansowania nagród dla uczniów za wyniki w nauce na 

koniec roku szkolnego, począwszy od roku szkolnego 2012/2013 . Uchwałę przyjęto 

jednogłośnie. (Uchwała nr 7-załacznik nr 6) 

-Podjęto uchwałę o zmianie § 35 ust. 2 Regulaminu Rady Rodziców dotyczącej dysponowania 

środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym RR. Uchwałę przyjęto 

jednogłośnie. (Uchwała nr 8-załacznik nr 7) 

-Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Rodziców. Uchwałę przyjęto 

jednogłośnie. (Uchwała nr 9-załacznik nr 3) Nowy Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 

-Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowych zasad zbierania i wysokości składki na Radę 

Rodziców w nowym roku szkolnym 2013/2014 (Uchwała nr 10 – załącznik nr 3) 

Rada Rodziców finansowała lub dofinansowała następujące działania: 

    

-opłata składki do Stowarzyszenia Szkól im. JP2. 

 -wyjazd na spotkanie Szkół im JP2. w Dolinie Chochołowskiej.  

 -zakup mikrofonów dla radiowęzła. 

 -finansowanie wydruku arkuszy do egzaminów próbnych. 

 - zakup papieru i tonerów do ksero i drukarek. 

 -nagłośnienie hali sportowej. 



- remont biurek do sali komputerowej. 

- zakup nagród na konkursy (polonistyczny, artystyczne itp. w ciągu roku szkolnego). 

- zakup kompostownika. 

- zakup rolet do sal dydaktcznych. 

- zakup nagród dla  zdolnych uczniów na zakończenia roku szkolnego.  

oraz wiele innych działań wyszczególnionych w sprawozdaniu finansowym. 

 

Ponadto Rada Rodziców opiniowała : 

- form realizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 

2013/2014. 

-godziny do dyspozycji dyrektora na rok szkolny 2013/2014. 

- ocenę dorobku zawodowego Pana PIOTRA PAJERSKIEGO, nauczyciela wf. 

 -ocenę dorobku zawodowego Pana PIOTRA STASZAKA, nauczyciela wf. 

- ocenę dorobku zawodowego Pani IZABELI TOKARZ, nauczycielki wf. 

- plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych. 

Inne działania Rady Rodziców: 

Członkowie  Prezydium Rady Rodziców we współpracy z Dyrektorem Szkoły pozyskali 

sponsorów na zakup nagłośnienia do hali sportowej: Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Bank 

Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej, Nadleśnictwo Sucha, Pracownia Diagnozy i Terapii Dzieci 

„Lobus” 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców aktywnie współpracowali z dyrekcją szkoły oraz 

nauczycielami oraz  brali czynny udział w życiu szkoły min. uczestnicząc w akademiach oraz 

licznych uroczystościach. 

 

 

Sprawozdanie zatwierdza: 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców   Z-ca Przewodniczącego Rady Rodz. 

Katarzyna Stankiewicz-Sowa    Zbigniew Ryczko 

 


