
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - 

PRZEDSZKOLNYM NR 11, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.ADAMA MICKIEWICZA   

W GLIWICACH  ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Rodzice 

 

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, Szkoła Podstawowa nr 7 im.Adama Mickiewicza 

w Gliwicach. 

 W dniu 12 września 2019 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały wybrane        

i ukonstytuowały się nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:  

Przewodnicząca Rady Rodziców - Dorota Szechlecka  

 Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców - Agnieszka Marzec 

 Skarbnik Rady Rodziców - Katarzyna Rakowska. 

Nie  wybrano komisji rewizyjnej. 

 W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania Rady Rodziców, na których podjęto 

3 uchwały- 

1. podjęto uchwałę nr I/10/2019 o utworzeniu nowego Regulaminu Rady Rodziców – zrealizowana 

przez  Przewodniczącą Rady w dniu 7 października 2019 r – Regulamin dostępny w zakładce Rady 

Rodziców na stronie szkoły. 

2. uchwała nr I/11/2019 z dnia  18 listopada  dot.nagród dla uczniów od Rady - voucher dla trójki  

najlepszych uczniów w danej klasie - za najlepsze osiągnięcia w nauce, - w sporcie oraz udział 

w konkursach, olimpiadach. 

3. uchwała nr I/02/2020 z dnia 3 lutego 2020 r o trybie postępowania przy wypłatach środków 

z konta bankowego Rady Rodziców zgodna z nowym regulaminem Rady. 

Zaplanowane zebranie Rady Rodziców na dzień 30 marca 2020 r mające na celu wyjaśnienie 

niejasności w prowadzeniu finansów Rady przez skarbnika Rady p.Rakowską nie odbyło się 

ze względu na pandemię COVID -19. 

          W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Beata  

Oparczyk. 
  

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania: 

W celu podniesienia kompetencji i skuteczności działań Rada Rodziców uczestniczyła w: 

1. uchwalaniu – zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły - programu wychowawczego  

 i program profilaktyki wychowawczej na rok szkolny 2019/2020  

2. opiniowaniu projektu budżetu Szkoły na rok 2019/2020  

3. zatwierdzaniu planu organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2019/202 

4. opiniowaniu dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2019/2020 - 

5. opiniowaniu szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania obowiązujących        

w roku szkolnym 2019/2020. 

6. opiniowaniu w związku z oceną dorobku zawodowego nauczycieli SP 7 na wniosek  Dyrektora 

szkoły 

 

       W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców podjęto Uchwałę 

dotyczącą w jaki sposób Rada ma prawo dysponować powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi 

przez Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza  w Gliwicach - na 

bieżąco analizowano stan środków finansowych Rady. 

      Przewodnicząca Rady Rodziców zleciła skarbnikowi Rady p. Rakowskiej przygotowanie 

sprawozdania finansowo-księgowego za okres I półrocza 2019/2020, które nie zostało 

zatwierdzone przez Radę, ponieważ nie zostały wyjaśnione przez skarbnika Rady                     

i Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 r niejasności dotyczące  obrotu 

finansami Rady (niewyjaśnione wpłaty w sierpniu 2019 r!). Zatem Rada nie może przyjąć 

stanu salda początkowego konta Rady Rodziców podanego przez skarbnika Rady na dzień     

1 września 2019 r tj. kwoty 7310,08 zł i proponuje powołać biegłą księgową w celu wyjaśnienia 

sprawy. 



 

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała następujące 

przedsięwzięcia :    

1. wsparcie świetlicy szkolnej 

2. sfinansowanie 2 przedstawień teatru Kurtyna dla klas I-III oraz IV - VIII 

3. pomoce do nauki j.niemieckiego 

4. pomoce do pracowni polonistycznej – słowniki ortograficzne 

5. nagrody dla uczniów za udział w turnieju sportowym 

6. sfinansowanie nagród dla uczniów biorących udział w Jasełkach 

7. zakupy na potrzeby Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego w szkole 

8. organizacja i sfinansowanie balów karnawałowych (poczęstunek dla uczniów + oprawa 

muzyczna) 

9. dofinansowanie do szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-III 

10. kwiaty na Dzień Nauczyciela oraz zakończenie roku szkolnego 

11. sfinansowanie nagród Dyrektora szkoły na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

12. przekazanie środków finansowych dla klas 8 w zamian za należne vouchery- zgodnie 

z uchwałą RR 

13. wypłacono klasom należne kwoty w wysokości 30% wpłat na Radę Rodziców 

14. na wnioski przedstawicieli Trójek klasowych zwrócono wpłaty na RR – środki wpłacone 

na dodatkowe dyżury pielęgniarki w szkole oraz klasom 8 wpłaty na I pomoc przedmedyczną – 

szkolenie nie zostało zrealizowane (COVID-19). 

Środki, które zostały wpłacone przez klasy  od 4 – 7 na poczet szkoleń z I pomocy przedmedycznej  

organizowanych przez p.Kościelniak pozostały na koncie Rady. 

Jeżeli w roku szkolnym 2020/2021 szkolenia nie będą kontynuowane należy zwrócić środki. 

 

Staraliśmy się podjąć partnerską współpracę, zarówno z Dyrekcją szkoły jak i Gronem 

Pedagogicznym.Dziękuję za wszechstronną pomoc przy realizacji zadań Rady Rodziców- Dyrekcji, 

Rodzicom, którzy działali w Radzie Rodziców, Radach Klasowych. 

Dziękuję  za aktywność i poświęcanie swojego prywatnego czasu dla dobra dzieci i szkoły. 

Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach 

i uroczystościach szkolnych. Zachęcaliśmy Państwa do uiszczania składek. 

Dziękuję Rodzicom za każdą wpłaconą złotówkę. 
W minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone zostało przez wpłaty rodziców 

w łącznej kwocie 12974,88 zł. Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób 

racjonalny, zgodny z literą prawa, i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej 

grupy uczniów. 

W roku szkolnym 2019/2020 rozdysponowano kwotę 8138,01 zł. 

 

 Stan konta Rady Rodziców SP 7 na dzień 30 czerwca 2020 roku – kwota 12146,95 zł. 
 

Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w rozliczeniu finansowym za rok szkolny 

2019/2020 sporządzonym przez zastępcę przewodniczącej Rady Rodziców Panią Agnieszkę 

Marzec i przewodniczącą Rady Rodziców stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Pani Agnieszka Marzec z dniem 13.02.2020 r przejęła obowiązki skarbnika Rady w związku 

z odmową wykonywania powierzonych obowiązków przez skarbnika Rady  p. Rakowską. 

Dokumentacja finansowa za okres do 13.02.2020 pozostaje w dyspozycji p. Rakowskiej. 

Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 11, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza 

w Gliwicach w zakładce Rady Rodziców. 

 

                                                                                             Z poważaniem 

                                                                                 Przewodnicząca Rady Rodziców   

                                                                                             Dorota Szechlecka 


