Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2010/2011
Nowy skład Rady Rodziców został uchwalony na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
dn.14.09.2010r. W skład Prezydium Rady Rodziców weszły następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leszek Kułakowski
Małgorzata Wilk
Magdalena Tomaka
Emir Kasprzycki
Edyta Liniarska
Bożena Nowakowska

przewodniczący
z-ca przewodniczącego
skarbnik
członek
członek
członek

Na pierwszym spotkaniu RR powołała na stanowisko Sekretarza Rady p. Wiolettę Pilichowską.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 zebrań, w trakcie których Rada Rodziców podejmowała
następujące działania:
1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Profilaktyki
oraz Programu Wychowawczego.
2. Współpraca z Dyrekcją szkoły oraz Gronem Pedagogicznym w celu realizacji poszczególnych
postanowień i wniosków Rady Rodziców:
•

wniosek do p. Dyrektor o dodatkowy dyżur pracownika szkoły przed toaletami w czasie
przerw

•

wniosek o zniesienie dyżurów uczniowskich (na prośbę rodziców uczniów klas IV – VI)

•

wniosek o reorganizację dyżurów nauczycielskich w czasie przerw, zwiększenie nadzoru
nad dziećmi przebywającymi w klasach

•

wniosek do Rady Pedagogicznej o pomoc w zbiórce składek na RR.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
•

omówienie zachowań rodziców i dzieci w sytuacjach trudnych

•

procedury w nagłych wypadkach w szkole.

4. Wystosowanie pism do Prezydent Miasta w sprawie remontu szkoły oraz boiska szkolnego.
5. Wystosowanie pisma do Wydziału Infrastruktury UM w sprawie progu zwalniającego
przy ul. Sobieskiego.
6. Przeprowadzenie referendum w sprawie mundurków szkolnych.
7. Organizacja „kawiarenki” oraz pozyskanie funduszy ze sprzedaży ciast i napoi:
•

festyn zimowy – zakup monitorów do pracowni komputerowej

•

festyn wiosenny – dofinansowanie monitoringu.
1

8. Zebranie ofert i wybór nowego ubezpieczyciela. Od 01.09.2011r. dzieci ubezpiecza Allianz.
9. Uruchomienie zakładki na stronie internetowej szkoły.
10. Finansowanie konkursów organizowanych na terenie szkoły:
•

Konkurs Kolęd i Pastorałek

•

Konkurs Plastyczny „Zwierzątko z jesiennych liści”

•

Konkurs Recytatorski kl. IV – VI

•

Konkurs J. Angielskiego „Fox i Albus”

•

Konkurs Plastyczny „Portret Babci i Dziadka” dla kl. I – III

•

Konkurs Piosenki Śląskiej

•

Konkurs Ładnego Pisania

•

Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”

•

Szkolny Konkurs Informatyczny

•

Szopka Bożonarodzeniowa

•

„Wiersz dla Pani Zimy” kl. I – III

•

Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów

•

Turniej Minikoszykówki

•

Zawody narciarskie.

11. Dofinansowanie imprez:
•

Wigilia dla 30 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych

•

Mikołajki Samorządu Uczniowskiego.

12. Zakup książek dla biblioteki szkolnej na kwotę 146,58 zł.
13. Prowadzenie dokumentacji z działalności Rady Rodziców.
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