
Sprawozdanie z działalności Rady rodziców 

w Szkole Podstawowej w Radwanicach 

za rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

 Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu 

RR w dniu 16.09.2021 r., na którym zostało wybrane prezydium RR spośród obecnych 

przedstawicieli klasowych w składzie: 

 

- przewodnicząca: Karolina Karpińska 

- zastępca: Adam Dorożyński 

- skarbnik: Katarzyna Walczak 

- sekretarz: Julita Sajewicz 

  

 W roku szkolnym 2021/2022 RR spotkała się 5 razy. 

 

Realizując swoje cele i zadania statutowe RR podejmowała następujące działania: 

 

1. wyraziła opinię dotyczącą ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

2. wyraziła opinię dotyczącą projektu planu finansowego na rok budżetowy 2022 

3. wystosowała przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Były to 

Agata Zagórska i Elżbieta Ornatowska-Urbaniak 

4. dofinansowała nagrody w konkursie matematyczno-przyrodniczym „Świat wokół nas” 

5. dokonała oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

6. dofinansowała wyjazd dzieci (przejazd busem( na zawody sportowe 

7. sfinansowała zakup szkieletu człowieka do pracowni przyrodniczej i dzwonków diatonicznych na 

lekcje muzyki 

8. zorganizowała Festyn Rodzinny w dniu 28.05.2022 r. na terenie świetlicy w Radwanicach 

9. współorganizowała spotkanie z rodzicami dzieci z Ukrainy (przygotowanie poczęstunku) 

10. dofinansowała nagrody książkowe dla uczniów klas 8 na zakończenie roku szkolnego oraz 

zakupiła bony  dla dzieci z klas 4-8 z czerwonym paskiem 

11. wyraziła opinię dotyczącą wybory firmy ubezpieczeniowej dla dzieci na rok 2022/2023 

 

 Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa 

i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiły do jak największej grupy uczniów naszej szkoły.  W 

roku szkolnym 2021/2022 obowiązywała dobrowolna składka roczna na fundusz RR w kwocie 50 zł 

od rodziny. 

 Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w rozliczeniu finansowym za rok szkolny 

2021/2022 sporządzonym przez skarbnika RR, stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

 

  Sprawozdanie przygotowała 

Karolina Karpińska 

 

 

 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą RR nr 1/2021/2022 z dnia 06.10.2022 r. 

 


