
Węgry, dnia 10.06.2019r 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Węgrach 

za rok 2018/2019 

 

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu 

plenarnym Rady Rodziców w dniu 20 września 2018 r. W jej skład weszło 

23 członków – przedstawicieli rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły 

Podstawowej. W trybie głosowania, spośród 18 reprezentantów Trójek klasowych wybrano 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w składzie: 

1. Przewodnicząca – p. Magdalena Rup-Skrzypacz (przedstawiciel z klasy 6), 

2. Z-ca Przewodniczącej – p. Mariola Lotko (przedstawiciel z klasy 3), 

3. Skarbnik – p. Krystyna Sordon- Bartków (przedstawiciel z klasy 7), 

4.  Sekretarz – p. Agnieszka Słaboń (przedstawiciel z klasy 6). 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania Rady Rodziców. W zebraniach oprócz 

członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor Małgorzata Sztangret. 

 

1. W roku szkolnym 2018-2019 Rada Rodziców: 

- opiniowała zaproponowany przez  Dyrektora Szkoły program profilaktyczno-wychowawczy,  

- opiniowała zaproponowane przez  Dyrektora Szkoły dni wolne od zajęć dydaktycznych, 

- wybrała ofertę ubezpieczenia  grupowego dla uczniów na rok szkolny 2018/2019, 

- opiniowała Wizję i Misję Szkoły przedstawioną przez Panią Dyrektor 

- opiniowała oferty wyjazdu dzieci na Białą Zimę i Zieloną Szkołę, 

- zorganizowała sprzedaż pierników i ozdób świątecznych, 

- interweniowała w sprawie zadawania zadań domowych na ferie, święta 

- zorganizowała szkolne Mikołajki, 



-zorganizowała poczęstunek podczas warsztatów jesiennych, dyskoteki, balu karnawałowego dla 

dzieci czy festynu rodzinnego, 

-zorganizowała część gastronomiczną na festynie rodzinnym.  

2. W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała następujące 

przedsięwzięcia : 

- sfinansowano prezenty dla klasy 1, 

- sfinansowano Mikołaja, 

- sfinansowano wyjazd kl. 5-8 na łyżwy, 

- dofinansowano wyjazd kl. 1-3 do filharmonii 

- dofinansowano organizację festynu rodzinnego, 

- dofinansowano  zakup książek na koniec roku szkolnego, 

- sfinansowano prezenty dla kl.8. 

3. Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok szkolny 

2018/2019 sporządzonym przez skarbnika Rady Rodziców Panią  Krystynę Sordon-Bartków. 

4. Ponadto: 

Członkowie Prezydium RR wnieśli wkład własnej pracy i zaangażowanie w życie szkoły, 

wielokrotnie oferując swoje wsparcie i udział w uroczystościach oraz starając się 

podjąć partnerską współpracę zarówno z Dyrekcją jak i Gronem Pedagogicznym. 

Realizując swoje statutowe zadania w minionym roku szkolnym Rada Rodziców 

podejmowała działania mające na celu wspieranie bieżącej działalności Szkoły.  

5.Uwagi końcowe: 

Działalność finansowa stanowiła nadal dominującą sferę pracy Rady Rodziców. Podobnie jak w latach 

ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców wynosi 50 złotych na pierwsze oraz 40 zł na drugie i 

kolejne dziecko lecz jest dobrowolna, a jej wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych 

każdej rodziny. Nieustannie prosiliśmy za pośrednictwem przedstawicieli klas i zachęcaliśmy 

rodziców do uiszczania składek.  

Rada Rodziców dziękuje wszystkim Rodzicom, za miniony rok szkolny i wpłatę  składek o  łącznej 

kwocie 5200 zł. Staraliśmy się dysponować zebranymi funduszami w sposób racjonalny.  



5. Szanowni Państwo, drodzy Rodzice w imieniu ustępującej Rady Rodziców pragnę gorąco 

podziękować Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu za owocną współpracę w roku szkolnym 

2018/2019. Radzie Rodziców dziękuję za obecność na zebraniach, za serdeczność, za cierpliwość, za 

zaufanie, a przede wszystkim za trafne podpowiedzi.  Dziękuję również za wspólne działanie, za 

szukanie tego co łączy - nie dzieli, bez waszej pracy i wielkiego zaangażowania nie udałby się 

kiermasz świąteczny czy festyn rodzinny.  Wszystkim  Rodzicom dziękuję za każdą formę współpracy 

i poświęcony czas, przede wszystkim za pomoc finansową, bez której nie zrealizowalibyśmy tylu 

zadań. 

       Z poważaniem, Magdalena Rup-Skrzypacz 


