
Węgry, dnia 10.06.2020r 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Węgrach 

za rok 2019/2020 

 

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu 

plenarnym Rady Rodziców w dniu 10 września 2019r. W jej skład weszło 

23 członków – przedstawicieli rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły 

Podstawowej. W trybie głosowania, spośród 17 reprezentantów Trójek klasowych wybrano 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w składzie: 

1. Przewodnicząca – p. Magdalena Rup-Skrzypacz (przedstawiciel z klasy 7), 

2. Z-ca Przewodniczącej – p. Mariola Lotko (przedstawiciel z klasy 4), 

3. Skarbnik – p. Krystyna Sordon- Bartków (przedstawiciel z klasy 8), 

4.  Sekretarz – p. Barbara Lustig (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 2019-2020 Rada Rodziców:  

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

- wybrała ofertę ubezpieczenia  grupowego dla uczniów na rok szkolny 2019/2020, 

- złożyła pismo w spawie zajęć dodatkowych w kl.1-3 

- złożyła pismo do zarządu w spawie transportu szkolnego, 

- wnioskowała o umieszczanie zastępstw w e-dzienniku i dopisaniu w WSO  informacji o 

niezadawaniu zad.domych na długie weekendy, ferie, święta, oraz braku kartkówek, sprawdzianów 

czy odpowiedzi ustnej w pierwszy dzień po feriach, świętach ,długich weekendach.  

- zorganizowała sprzedaż pierników i ozdób świątecznych, 

- zorganizowała sprzedaż ciasta i kawy na kiermaszu,  

- zorganizowała zabawę karnawałową,  



- zorganizowała szkolne Mikołajki, 

-zorganizowała poczęstunek podczas dyskoteki, balu karnawałowego dla dzieci, 

- wnioskowała o częstsze wychodzenie dzieci na dwór w trakcie przerw, 

- złożyła  pismo do zarządu dot. wybudowaniu wiaty na rowery, 

- złożyła petycję do gminy w sprawie budynku stodoły, 

- zapoznała się z ankietę dot. zdalnego nauczania. 

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

przedsięwzięcia : 

- sfinansowano prezenty dla klasy 1, 

- sfinansowano Mikołaja, 

- dofinansowano zakup prezentu z okazji Dnia Dziecka 

- sfinansowano poczęstunek na bal karnawałowy, dyskotekę 

- dofinansowano  zakup książek na koniec roku szkolnego. 

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

2019/2020 sporządzonym przez skarbnika Rady Rodziców Panią  Krystynę Sordon-Bartków. 

4. Uwagi końcowe: 

Podsumowaliśmy tylko najważniejsze decyzje i sprawy, a niektóre z nich, ze względu na sytuację 

epidemiologiczną musiały zostać wstrzymane , zawieszone lub jak w przypadku planowanej 

organizacji imprezy Dnia Rodziny anulowane. 

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

ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców wynosi 55 złotych na pierwsze oraz 50 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. 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 

2019/2020. Życzymy Państwu spokojnych i przede wszystkim zdrowych wakacji. Jednocześnie mamy 

nadzieję na to, że nowy rok szkolny 2020/2021 przebiegał już będzie tradycyjnie i bez żadnych 

zakłóceń, a Rada Rodziców zgodnie z jej przeznaczeniem i rolą będzie wspierać szkołę i jej uczniów. 

       Z poważaniem  

Magdalena Rup-Skrzypacz 


