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Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców z dnia 9 września 2010 r. w dniu 27  
września 2012 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców. Przewodniczącą Rady Rodziców 
została pani Kamila Cudnik, sekretarzem pani Izabella Jaroszewska-Fisz, natomiast funkcję 
skarbnika  objęła pani Agnieszka Olek. W skład prezydium weszło dodatkowo dwóch 
członków: panie Urszula Kowalska oraz Agnieszka Borowiec.

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.

W październiku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym ślubowaniu klas 
pierwszych.  Z tej okazji klasy te otrzymały pomoce dydaktyczne. 

 29 listopada  2012 r.  po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję charytatywną świątecznego 
zbierania zabawek, tym razem połączoną z balem z okazji Andrzejek. Podarowane przez 
dzieci zabawki zawieźliśmy do toruńskiego Caritasu, w celu rozdysponowania dla dzieci 
z ubogich rodzin. Zarówno akcja, jak i zabawa okazały się  sukcesem, zebraliśmy kilka 
kartonów  klocków, układanek i przytulanek dla dzieci.

Sporym wydarzeniem był środowiskowy kostiumowy bal karnawałowy dla dzieci, 
który zorganizowaliśmy w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii w dniu 30 stycznia 
2012 r. Dzieci szkolne wraz z rodzeństwem przybyły tłumnie i bawiły się hucznie przy 
akompaniamencie profesjonalnego zespołu muzycznego, który nie tylko grał i śpiewał, ale 
również zachęcił   dzieci do konkursów z  niespodziankami. W tym miejscu pragniemy 



podziękować harcerzom, którzy również i w tym roku wydatnie przysłużyli się podczas 
organizowania tej imprezy.

Rada Rodziców przygotowała również dla dzieci niespodziankę w postaci niewielkich 
paczuszek ze słodyczami z okazji Mikołajek oraz Wielkanocy. Partycypowaliśmy ponadto w 
kosztach związanych z uatrakcyjnieniem w szkole Dnia Dziecka.

Wzięliśmy udział w prezentacji efektów programu teatralnego zrealizowanego przez 
wolontariuszy z UMK podczas ferii zimowych.

W mijającym roku szkolnym na wniosek dyrektora szkoły, wydaliśmy  opinię w 
sprawie oceny dorobku zawodowego dla dwóch nauczycielek: pani mgr Doroty 
Górtatowskiej oraz pani mgr Darii Czerrmińskiej- Falk. 

Z naszej inicjatywy część uczniów została przeszkolona przez zawodowych 
ratowników medycznych w zakresie pomocy przedmedycznej. 

Dzięki naszej aktywności znacznie wzbogaciła się dokumentacja fotograficzna strony 
internetowej  szkoły. 

Na wniosek rodziców i wychowawców dofinansowaliśmy udział w wycieczkach i 
imprezach kulturalnych kilkorga uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji 
finansowej.

Finansowaliśmy pomoce dydaktyczne, a największym naszym osiągnięciem jest  
zakupu laptopa, która umożliwił korzystanie z wygranej przez uczniów naszej szkoły tablicy 
interaktywnej. Dzięki zgromadzonym środkom mogliśmy również sfinansować nagrody dla 
dzieci biorących udział w konkursach oraz nagrodzić za najlepsze wyniki w nauce na 
zakończenie roku szkolnego. 

Warto również wspomnieć, że  wzięliśmy  udział w dwóch konferencjach dotyczących 
bezpieczeństwa dzieci zorganizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu 
oraz przez Wójta Gminy Lubicz,

Byliśmy zapraszani na święta i uroczystości organizowane przez Wójta Gminy Lubicz i 
przez Radę Gminy Lubicz.

Uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystych akademiach, które odbywały się w 
szkole. Korzystaliśmy z zaproszeń na zajęcia otwarte, konkursy i  prezentacje efektów 
programów realizowanych w szkole.


