
Sprawozdanie z działalności  
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Złotorii  
rok szkolny 2013/2014 

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców z dnia 9 września 2010 r.  

w dniu 26 września 2013 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców.  

Przewodniczącą Rady Rodziców została pani Sylwia Pokorska , sekretarzem pani 

Magdalena Moczkodan, natomiast funkcję skarbnika objęła pani Agnieszka Olek. W skład 

Prezydium weszło dodatkowo dwóch członków: pani Agnieszka Borowiec oraz  

pan Marcin Furmański. 
 

Przez cały okres kadencji realizowaliśmy cele i zadania Rady Rodziców z 

najwyższą starannością. Rada Rodziców zbierała się wielokrotnie w celu wywiązania się 

ze swoich zadań, do których należą: 
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji    

celów i zadań szkoły, 

b) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły , organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły. 

c) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

b) opiniowanie: 

- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania   

szkoły, 

- projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 
 

22 października dokonaliśmy zmian w regulaminie Rady Rodziców, które 

precyzyjniej określają sposób i zakres pracy Rady Rodziców. 
 

Również w październiku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym 

ślubowaniu klas pierwszych. Z tej okazji klasy te otrzymały od RR jako prezent pomoce 

dydaktyczne.  
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu wszystkich Rodziców złożyliśmy 

nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowania i wyrazy uznania za ich pracę. 

Wszyscy otrzymali wspólny podarunek. 
 

Zakupiliśmy podręczniki do trzech przedmiotów w ramach akcji „odciążania 

szkolnych tornistrów”. Podręczniki te znajdują się w klasach dlatego uczniowie klas IV-VI 

nie mają obowiązku noszenia ich do szkoły (wykaz podręczników znajduje się na stronie 

internetowej szkoły). 
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Założyliśmy własny adres e-mail rrzlotoria@gmail.com w celu poprawy 

komunikacji z rodzicami oraz współredagujemy nowopowstałą zakładkę internetową 

WYDARZENIA. Dzięki naszej aktywności znacznie wzbogaciła się dokumentacja 

fotograficzna szkolnej strony internetowej, a podczas modernizacji pracowni 

komputerowej doświadczenie i umiejętności zawodowe pozwoliły  na fachowe doradztwo    

w dziedzinie informatyki. 

 

28 listopada 2013 r. już po raz kolejny zorganizowaliśmy wspólnie z Samorządami 

Uczniowskimi  bal  andrzejkowy, który w tym roku poprzedzony był zbiórką artykułów 

szkolnych i pielęgnacyjnych dla Domu Dziecka nr 2 z Torunia. Uczniowie bardzo chętnie 

włączyli się do akcji, a ilość zebranych artykułów zaskoczyła przedstawicieli Domu 

Dziecka, którzy osobiście je odbierali. 

 

Przez prawie cały rok szkolny trwała zbiórka odzieży używanej prowadzonej przez 

Samorząd Uczniowski z fundacją „Dzieci dla Ziemi”. Na wyróżnienie zasługuje klasa II b 

(dzisiejsza III) i działania pani Agnieszka Borowiec, która fantastycznie zmobilizowała 

Rodziców uczniów tej klasy i koordynowała przedsięwzięcie. Efekty współpracy, to 3 

tony zebranej odzieży dla Fundacji i środki finansowe dla klasy i szkoły.  

  

W lutym organizowaliśmy środowiskowy, kostiumowy bal karnawałowy dla dzieci 

w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii. Dzieci szkolne wraz z rodzeństwem 

przybyły tłumnie i bawiły się hucznie przy akompaniamencie profesjonalnego zespołu 

muzycznego, który również zachęcił dzieci do konkursów z niespodziankami.  

Podczas balu andrzejkowego i karnawałowego przygotowany był słodki poczęstunek 

sfinansowany z funduszu Rady Rodziców. 

 

Przeprowadziliśmy trzy świąteczne akcje obdarowywania dzieci ( Mikołaj, Zając  

i Dzień Dziecka). Dzieci otrzymały okolicznościowe paczki słodyczy, lody, a z okazji Dnia 

Dziecka przez 4 godziny dostępna była również dmuchana zjeżdżalnia. 

W tym miejscu pragniemy podziękować harcerzom, którzy pomagali nam  

w organizowaniu i prowadzeniu każdej akcji i imprezy. 

 

W marcu zorganizowaliśmy zabawę karnawałową dla rodziców i lokalnej 

społeczności w Sali Bankietowej „Poranna Rosa” w Grabowcu, z której dochód (zgodnie z 

regulaminem RR, rozdział VII, § 11, pkt.1 c) zasilił fundusz Rady Rodziców. 

 

W zeszłym roku szkolnym z naszej inicjatywy część uczniów została przeszkolona 

przez zawodowego ratownika medycznego w zakresie pomocy przedmedycznej. W tym 

roku, na przełomie maja i czerwca udało nam się sfinansować cały cykl zajęć medycznych 

dla wszystkich uczniów naszej szkoły (poziom  dostosowany do wieku dziecka). 

 

29 maja w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, zorganizowaliśmy sesję fotograficzną 

uczniów prowadzoną przez firmę Vision Polska. Firma ta przekazała na fundusz Rady 

Rodziców 25%  swojego przychodu. 
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Zakupiliśmy ołówki z naszym własnym szkolnym hasłem, które otrzymywać będą 

uczniowie za uczestnictwo w konkursach . Chcemy w ten sposób docenić wszystkich 

biorących udział i mobilizować ich do podejmowania kolejnych wyzwań.   

Hasło wybrane zostało w drodze konkursu przeprowadzonego wśród uczniów, a brzmi 

ono: „Szkolny ołówek dla mądrych główek” autorstwa Zuzanny Balewskiej 

z zeszłorocznej klasy VI a.  

 

Dzięki zgromadzonym środkom sfinansowaliśmy pomoce dydaktyczne 

(mikroskopy, piłki, kije do Nordic-walking, siatki do tenisa stołowego) nagrody dla dzieci 

biorących udział w ponad 40 konkursach oraz nagrodziliśmy uczniów za najlepsze wyniki  

w nauce na zakończenie roku szkolnego. 

 

Na wniosek rodziców i wychowawców dofinansowaliśmy udział w wycieczkach  

i imprezach kulturalnych kilkorga uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej 

sytuacji finansowej. 

 

W mijającym roku szkolnym na wniosek dyrektora szkoły, wydaliśmy opinię  

 w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczycielki pani mgr Barbary Świerad. 

 

Uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystych akademiach, które odbywały się  

w szkole. Korzystaliśmy z zaproszeń na zajęcia otwarte, konkursy i prezentacje efektów 

programów realizowanych w szkole. W czerwcu na zaproszenie Wójta Gminy Lubicz 

uczestniczyliśmy w uroczystej sesji Rady Gminy, podczas której za dobre wyniki w nauce 

nagrodzonych zostało kilkoro  uczniów naszej Szkoły. 

 

W tym roku Rada Rodziców postanowiła również wyjść naprzeciw Rodzicom  

 w kwestii organizacji zajęć pozalekcyjnych odpłatnych lub w formie wolontariatu. 

Chcielibyśmy, aby firmy lub szkoły mające ciekawe oferty edukacyjne prowadziły  

w naszej szkole zajęcia popołudniowe. Zdajemy sobie sprawę jak uciążliwe lub czasem 

wręcz niemożliwe są dojazdy do Torunia. Będziemy dążyć do tego, aby jak najwięcej zajęć 

wprowadzić do naszej szkoły.  Od października ruszają odpłatne zajęcia z  robotyki  

i języka angielskiego. Dziś już wiemy, że na zajęcia z języka angielskiego zapisało się 

ponad 70 uczniów, zapisy na robotykę jeszcze trwają.   

 

  W sprawozdaniu nie może zabraknąć słów uznania dla darczyńców 1% podatku, za 

danie nam możliwości organizowania i zakupu wszystkich w/w atrakcji, nagród i pomocy 

dydaktycznych dla uczniów i na rzecz naszej szkoły, a także dla Rodziców (nie będących 

członkami RR), którzy w różnych formach angażowali się we wszystkie nasze 

przedsięwzięcia. Serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. 

 

 

 

         Złotoria 25.09.2014  
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