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SPRAWOZDANIE 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW Z DZIAŁALNOŚCI  

W  ROKU SZKOLNYM 2014-2015 
 
 
 

1. PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PIENIĘDZY NA FUNDUSZ RADY 
RODZICÓW  
 

W roku szkolnym 2014/15 prowadziliśmy akcję zbierania pieniędzy na Fundusz RR. 

Promowanie tej zbiórki i wieloletnia praca ukazująca jak ważne są to fundusze dla dzieci i 

szkoły przynosi efekty  – zebraliśmy w roku szkolnym 2014/15 kwotę 21 690 zł. 
Dla porównania w poprzednich latach  rodzice wpłacili: 

w 2013/14 - 22 582 zł  

w 2012/13 -  15 275 zł) 

w latach wcześniejszych były to kwoty niższe niż 15 tyś zł.  

 

Warto podkreślić , że w roku szkolnym 2014/15 po raz pierwszy wpłaciły na 
fundusz RR wszystkie klasy  i jest to moim zdaniem symboliczny moment, kiedy zadziałała 

zasada solidarności w naszej szkolnej wspólnocie. 

Oczywiście nadal są dwie klasy, w których tylko jeden rodzic wpłacił na fundusz RR 

ale mam nadzieję, że coraz więcej rodziców dołączy do większości która uznaje, że są to 

potrzebne fundusze realizujące ważne cele. 

Rozpiętość kwot zebranych przez poszczególne klasy była jak zwykle duża, bo choć 

najniższa kwota klasowa wpłacona wynosiła 20 zł to dla porównania najhojniejsze klasy 

wpłaciły: 

4A (obecnie 5A ) – 1075 zł 

2D (obecnie 3D) –  970 zł 

Pełne zestawienie wpłat poszczególnych klas podwieszone jest na stronie szkoły w zakładce 

Rady Rodziców. 

 

Jak co roku staraliśmy się usprawniać procedury przeprowadzenia zbiórek 

klasowych: przygotowaliśmy listy klasowe, dbaliśmy o prowadzenie rzetelnej kontroli nad 

sprawnym przebiegiem zbiórki tych funduszy oraz stworzyliśmy zestawienie końcowe wpłat 

poszczególnych klas. 

 

Oprócz składek rodziców w skład budżetu RR wchodzą: 
-  prowizja ze zdjęć -  8885 zł 
- darowizna ubezpieczyciela -  4924 zł 
 

 

2. PRZEPROWADZENIE AKCJI „ODCHUDZANIA PLECAKÓW W KLASACH 
IV-VI” 

 
Dzięki wprowadzeniu bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – to był 

ostatni rok „akcji odchudzającej” plecaki naszych dzieci. 
Dla przypomnienia - pomysł akcji polegał na tym, by wyposażyć tak sale przedmiotowe, 

aby nasze dzieci nie musiały nosić swoich podręczników do szkoły. 

Próbowaliśmy jak co roku pozyskiwać zarówno podręczniki używane lub nowe.  

W ubiegłym roku szkolnym wydaliśmy na ten cel 4049 zł.  
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3. POMOC MATERIALNA DZIECIOM  POTRZECUJĄCYM  ORAZ 
FINANSOWANIE PRZEWOZÓW DZIECI NA KONKURSY I ZAWODY 
SPORTOWE  

 
Rada Rodziców ze swojego budżetu współfinansowała: 

- wyprawki dla uczniów i zakup podręczników używanych dla najbardziej 

potrzebujących  

- dofinansowania dla uboższych dzieci do wycieczek edukacyjnych, biletów do teatru, 

filharmoni itp 

- finansowanie przewozów dzieci na konkursy i zawody sportowe. 

 

Korzystaliśmy z wcześniej wypracowanych procedur przydzielania i rozliczania zaliczek. 

Sumując wydaliśmy na: 
- pomoc materialną – 4578 zł (w roku poprzednim 4274zł) 
- przejazdy dzieci na zawody i konkursy – 7057 zł (w roku poprzednim 5779zł) 
- wyprawka dla najuboższych – 1082 zł 

 
 

4. WSPRACIE  FINANSOWE  RADY RODZICÓW  W PRZEDSIĘWZIĘCIACH 
ORGANIZOWANTCH  NA  TERENIE  SZKOŁY.  

 
W  roku szkolnym 2014/15  Rada Rodziców sfinansowała lub współfinansowała 

przedsięwzięcia: 

 

1. Bal Karnawałowy dla klas 0-III – ok. 4000 zł 
2. Piknik Integracyjny dla klas zerowych – 1025 zł 
3. Konkurs  ogólnoszkolny „Mój Raszyn”– 1000 zł  
4. Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 490 zł 
5. Medale i puchary dla sportowców – 200 zł 
6. Wieńce, wiązanki kwiatów,  znicze – 450 zł 

 

 

5. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” 
 

Chcąc poprawić bezpieczeństwo naszych dzieci w drodze do szkoły – wspólnie z dyrekcją 

szkoły rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Doroty Stalińskiej „Nadzieja” w realizacji 

programy „Widocznie bezpieczni” organizowanego w ramach Kampanii Społecznej  

„Pozytywne Obroty” . 

Celem tej kampanii jest promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w 

szczególności poprzez propagowanie noszenia materiałów odblaskowych. 

W ramach programu – który współfinansowaliśmy – w maju 2014r. przeprowadzone zostały 
szkolenia wszystkich uczniów klas 1-6 (844 osób) oraz rozdano wszystkim dzieciom 
bezpłatne plakiety odblaskowe. 
Rada Rodziców wydatkowała na ten cel  1500 zł. 
 

 

6. NAGRODY WRĘCZANE DZIECIOM  
 

1. Nagrody książkowe wręczane najlepszym uczniom na koniec roku – 2090 zł 
2. Nagroda „Ambasadora SP Raszyn” – przyznawana dla uczniów kończących naukę w 

naszej szkole, którzy nie tylko mieli świetne oceny ale także wykazywali aktywność, 

mieli osiągnięcia i promowali naszą szkołę na zewnątrz.                                       

Nowi „Ambasadorzy” otrzymali na koniec roku ozdobne plakiety i talony 
otwarte do sieci Empik (wydano 1566 zł) oraz wpisani zostaną do pamiątkowej 
księgi. 
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7. KSIĄŻKI  DLA  SZKOŁY 
 
Co roku Rada Rodziców włącza się w miarę swoich możliwości w wzbogacanie zbiorów 

biblioteki i czytelni szkolnej. 

W tym roku zakupiliśmy książki w kwocie 1488 zł. 
 

 

8. DRUKARKA DLA KLAS PIERWSZYCH 
 
W roku szkolnym 2014/15 Rada Rodziców zakupiła dla nauczycieli klas młodszych 
profesjonalną drukarkę, która służy w powielaniu materiałów dydaktycznych 

przygotowanych samodzielnie lub udostępnionych na portalach edukacyjnych, które należy 

wydrukować i kopiować. 

Koszt zakupu 4000 zł. 
 

 
9. WŁĄCZENIE SIĘ RADY RODZICÓW W PROMOWANIE AKCJI 

ZBIERANIA 1% DLA SZKOŁY WŚRÓD RODZICÓW I NAUCZYCIELI 
 

Pomysłodawcą i wykonawcą akcji zbierania 1% dla szkoły jest Fundacja działająca na 

terenie naszej szkoły – Fundacja „Szkoła na szóstkę”. 

Poparliśmy tę inicjatywę zachęcając swoich przedstawicieli do promowania jej w klasach. 

Nowa RR powinna nadal aktywnie włączyć się w promocję tej inicjatywy szczególnie, że 

szkoła już z tej akcji wzbogaciła się o zakup nowego nagłośnienia oraz kurtyny do sali 

sportowej. 
 
  

10. WSPÓŁPRACA RADY RODZICÓW W SPRAWACH NIEZWIĄZANYCH Z 
BUDŻETEM RADY RODZICÓW 

 
Przedstawiciele Rady Rodziców współpracują z władzami szkoły: zatwierdzając, opiniując 

lub zgłaszając swoje wnioski w różnych sprawach tj.: 

 

1. opiniowanie projektu  planu finansowego szkoły 

2. zatwierdzenie Rocznego Programu Profilaktycznego – zawierającego eliminowanie 

zachowań agresywnych i dbanie o bezpieczeństwo w szkole; promowanie zdrowego 

stylu życia oraz opieka nad dziećmi mającymi trudności w nauce 

3. opiniowanie wolnych dni od zajęć dydaktycznych 

4. wybór ubezpieczyciela oraz kwoty ubezpieczenia dzieci  

5. zatwierdzenie Kodeksu Równego Traktowania utworzonego przez nauczycieli naszej 

szkoły we współpracy z Fundacją Forum Na Rzecz Równości Społecznej, którego 

celem jest przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju przejawom dyskryminacji wśród 

społeczności szkolnej 

6. opiniowanie wybranych podręczników dla klasy I w roku szkolnym 2014/15 

7. zaopiniowanie uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej dodatkowych zajęć 

matematyki i języka polskiego 

8. opinię w sprawie organizacji zajęć techniki i plastyki w klasach IV-VI w systemie 

blokowym.tj. po dwie godziny co drugi tydzień 

9. wystawianie opinii nauczycielom  

10. branie udziału w komisji rekrutacyjnej do klas zerowych i pierwszych 

11. opiniowanie wielu innych spraw bieżących, które można znaleźć zarówno 

w dokumentacji Szkoły jak i dokumentacji Rady Rodziców. 

 
Sprawozdanie przygotowała 

Małgorzata Greliak  
Przewodnicząca RR w roku szkolnym 2014/15 


