
Sprawozdanie 

z działalności RR przy SP nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku za rok szkolny 

2020/2021 

 

            Rada Rodziców w okresie od września 2020r. do września 2021r.  

w pełnym składzie odbyła jedno posiedzenie, podczas którego m.in. 

przeprowadzono wybory do organów RR  oraz ustalono wysokość składki na RR  

i zasady wpłat. 

              

W roku szkolnym 2020/2021 odbyło się 4 posiedzenia Prezydium RR, które 

pracowało w następującym składzie: 

 

 

Przewodniczący:                              -  Mateusz Czerwiński     

 

I     z-ca przewodniczącego:            -  Piotr Sobolak 

II    z-ca przewodniczącego:            -  Piotr Pietryka 

III   z-ca przewodniczącego:            -  Karolina Łożańska 

 

Sekretarz:                                         -  Justyna Załączkowska 

 

Księgowa:                                        -  Katarzyna Kusz-Gliściak   

 

Skarbnik:                                          -  Irena Błażejowska    

 

Członkowie:                                    -   Tomasz Pietrycki 

                                                         -   Ewa Jakubowicz 

                                                         -   Barbara Stasicka 

                                                         -   Monika Pietrzkiewicz 

                                                         -   Marcin Paszkiewicz 

 

Komisja Rewizyjna: 

 

Przewodniczący:                             -   Marzena Kanonik 

  

Członkowie:                                    -  Katarzyna Reichert-Kowalik 

                                                        -   Barbara Samecka 

 

 

 



Przedmiotem posiedzeń było: 

 

1.   Działalność organizacyjna: 

- w oparciu o Regulamin Rady Rodziców i Plan Pracy Szkoły opracowano 

Plan Pracy RR na rok szkolny 2020/2021 obejmujący zadania statutowe 

RR, zadania wychowawcze na rzecz kształtowania właściwych postaw 

etyczno-moralnych i społecznych dzieci i młodzieży oraz zadania 

ekonomiczne w zakresie finansowania działalności szkoły i zadań 

wychowawczych; 

- opracowano Ramowy Plan Wydatków RR na rok szkolny 2020/2021. 

 

2.   Realizowanie zadań według Planu Pracy: 

 

2.1.  Zadania statutowe:    

- Przedłożenie sprawozdania z działalności RR za rok ubiegły  

- umieszczono na stronie internetowej szkoły; 

- Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły – do wglądu  

u dyrektora szkoły; 

- Przeprowadzenie wyborów do Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej oraz 

Rad Klasowych;  

- RR zatwierdziła Ramowy Plan Pracy RR na rok szkolny 2020/2021; 

- RR zatwierdziła Ramowy Plan Wydatków RR na rok szkolny 2020/2021; 

- RR pozytywnie zaopiniowała zmiany w programie wychowawczo  

- profilaktycznym szkoły na rok szkolny 2020/2021; 

- RR pozytywnie zaopiniowała wolne dodatkowe dni od nauki szkolnej  

w roku szkolnym 2020/2021; 

- RR pozytywnie zaopiniowała zmiany w punktowym systemie oceniania  

z zachowania; 

- RR pozytywnie zaopiniowała zmiany w WSO przedstawione Aneksem 

nr 2 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

- Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała projekt planu wydatków 

budżetowych szkoły na rok 2021. 

 

2.2. Zadania wychowawcze: 

 

- udział rodziców w zawodach sportowych i imprezach środowiskowych; 

- uczestnictwo rodziców w lekcjach „otwartych”, w „dniach otwartych   

                  szkoły”; 

- opracowanie harmonogramu imprez klasowych z udziałem rodziców; 

- uczestnictwo rodziców w uroczystościach szkolnych, dyskotekach  

i zabawach szkolnych; 

- udział rodziców w indywidualnych konsultacjach z Pedagogiem 

Szkolnym; 



- uczestniczenie rodziców w kultywowaniu zwyczajów; 

- pomoc w organizowaniu wycieczek turystyczno - krajoznawczych  

i tematycznych; 

- współpraca w zakresie organizacji różnych akcji mających na celu 

pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Szkoły; 

 

2.3. Zadania ekonomiczne: 

 

- zbiórka pieniędzy na rzecz RR z przeznaczeniem m.in., wspomaganie 

sygnalizowanych przez  Dyrekcję Szkoły bieżących działań np. zakup 

nagród na koniec roku, dofinansowanie nagrody dla „Klasy Roku”, 

”Ucznia Roku”, „Absolwenta Roku”, przekazanie środków finansowych 

pozyskanych przez Radę Rodziców dla najlepszych sportowców oraz 

wspieranie działań wychowawczych; 

- wspomaganie działań dyrekcji w ramach trwałego wyposażenia szkoły,  

tj: zakup szafek wentylowanych na książki; 

- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych akcji m.in. 

przekazanie 1% podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

Inicjatyw Edukacyjnych "Kinga" działającego przy szkole; 

 

 3. Współpraca Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły. 

 

      Dyrektor Pan Bartłomiej Mandzelowski uczestniczył we wszystkich 

      posiedzeniach RR  i Prezydium RR, na bieżąco informując o potrzebach, 

      planach, problemach i osiągnięciach szkoły.  

      Decyzje dotyczące rozwiązywania problemów i wydawania środków 

      podejmowano wspólnie, po dokładnej analizie i dyskusji. 

      Bardzo dobra współpraca z Dyrekcją wpływała na umacnianie wizerunku 

     „szkoły otwartej”, na efektywność działań wychowawczych oraz kształcenie  

     właściwych postaw etyczno-moralnych i społecznych dzieci i młodzieży. 

 
Sporządziła: Justyna Załączkowska 

 

 
Zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców  

w dniu 30.08.2021 roku 

 


