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SPRAWOZDANIE 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW Z DZIAŁALNO ŚCI  

W  ROKU SZKOLNYM 2015-2016 
 

1. PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PIENI ĘDZY NA FUNDUSZ RADY 
RODZICÓW  
 

W roku szkolnym 2015/16 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 2015/16 kwotę 23 312 zł. 
Dla porównania w poprzednich latach  rodzice wpłacili: 
w 2014/15 – 21 690 zł 
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 podobnie jak w zeszłym roku szkolnym na fundusz RR 
wpłaciły wszystkie klasy. 

Oczywiście nadal jest duża rozpiętość kwot zebranych przez poszczególne klasy, bo   
najniższa wpłacona kwota wpłacona przez jedną klasę wynosiła 50 zł to dla porównania 
najhojniejsze klasy wpłaciły: 
1F (obecnie 2F ) – 1100 zł 
1D (obecnie 2D) –  1075 zł 
Pełne zestawienie wpłat poszczególnych klas podwieszone jest na stronie szkoły w zakładce 
Rada 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 -  8330 zł 
- darowizny na konkretnie wyznaczone cele - około 4728 zł (finansowanie dostępu do 
„Matlandii” -1728zł oraz darowizna prywatnej osoby na pomoc materialną dla 
konkretnie wskazanych dzieci będących w trudnej sytuacji finansowej – 3000zł). 
 
 

2. POMOC MATERIALNA DZIECIOM  POTRZECUJ ĄCYM  ORAZ 
FINANSOWANIE PRZEWOZÓW DZIECI NA KONKURSY I ZAWODY 
SPORTOWE  

 
Rada Rodziców ze swojego budżetu współfinansowała: 

- 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 – 7063 zł (w tym 3000zł pomocy docelowej od konkretnego 
daroczyńcy) – dla porównania w roku poprzednim wydaliśmy 4578 zł. 

- przejazdy dzieci na zawody i konkursy – około 7209 zł (w roku poprzednim 7057 
zł) 

- paczki świąteczne – 250 zł 
- wyprawka dla najbardziej potrzebujących – 347 zł 
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3. WSPRACIE  FINANSOWE  RADY RODZICÓW  W PRZEDSI ĘWZI ĘCIACH 
ORGANIZOWANTCH  NA  TERENIE  SZKOŁY.  

 
W  roku szkolnym 2015/16  Rada Rodziców sfinansowała lub współfinansowała 
przedsięwzięcia: 
 

1. Bal Karnawałowy dla klas 0-III  –  ok. 4330 zł 
2. Bal Karnawałowy dla klas starszych – 170 zł 
3. Bal klas VI  -  około 1500 zł 
4. Piknik Integracyjny dla klas zerowych  –  1000 zł 
5. Dyplomy dla dzieci klas „0” – 270 zł 
6. Konkurs  ogólnoszkolny  – 1000 zł  
7. Dzień dziecka – 1000 zł 
8. Ślubowanie uczniów klas pierwszych – około 784 zł 
9. Medale, puchary i nagrody dla sportowców – około 1300 zł 
10. Spektakle dla dzieci – 500 zł 
11. Warsztaty dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami – 

1500 zł (zapłacone na początku roku szkolnego 2016/17) 
 
 

4. NAGRODY WRĘCZANE DZIECIOM  
 

1. Nagrody książkowe wręczane najlepszym uczniom na koniec roku – około 2000 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.                                       
Nowych pięciu „Ambasadorów” i jedna osoba wyróżniona otrzymali na koniec 
roku statuetki i talony otwarte do sieci Empik (wydano około 1500 zł). 
 
 

5. KSIĄŻKI  DLA  SZKOŁY 
 
Co roku Rada Rodziców włącza się w miarę swoich możliwości w wzbogacanie zbiorów 
biblioteki i czytelni szkolnej – w tym roku skupiliśmy się na  zakupie nowych lektur.  
W tym roku zakupiliśmy książki w kwocie ponad 2000 zł. 
 
 

6. DOSTOSOWANIE SZATNI DLA ZERÓWEK 
 
W roku szkolnym 2015/16 Rada Rodziców zakupiła i zainstalowała dla dzieci klas 
zerowych haczyki na ubrania wierzchnie. 
Koszt zakupu około 800 zł. 
 
 
  

7. WSPÓŁPRACA RADY RODZICÓW W SPRAWACH NIEZWI ĄZANYCH 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. współpraca z dyrekcją szkoły w sprawie przygotowania list klasowych na zbiórkę 

fundusz RR na rok szkolny 2016/17 
3. zorganizowanie pierwszego zebrania oraz uchwał i dokumentów Rady Rodziców w 

roku szkolnym 2016/17 
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4. 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 

5. opiniowanie wolnych dni od zajęć dydaktycznych 
6. wybór ubezpieczyciela oraz kwoty ubezpieczenia dzieci  
7. wystawianie opinii nauczycielom 
8. spotkania robocze w różnych sprawach tj. funkcjonowania sklepiku i stołówki 

szkolnej, zdjęcia dzieci w szkole czy kontakty z Radą Rodziców raszyńskiego 
gimnazjum w sprawie zmian planowanych w gimnazjum 

9. 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 2015/16 


