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Sprawozdanie z pracy  

Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 1 

 im Noblistów Polskich w Olsztynku  

w  roku szk. 2019/2020 
 

Rada Szkoły w tym roku szkolnym pracowała w następującym składzie : 

nauczyciele: p. Danuta Bondaruk,  p. Agnieszka Olszewska,  p. Daria 

Sępkowska, p. Marlena Czerwińska, p. Agnieszka Jasińska oraz p. Elżbieta 

Kucka, rodzice: p. Marcin Kozłowski,  p. Małgorzata Kozłowska, p. Ewa 

Petryna, p. Krzysztof  Miller, p. Emilia Nowicka oraz p. Beata Kurzyńska, 

uczniowie: z kl. 8a  Gabriela Moroz  i  Iga Szukiel  oraz z kl. 7a Amelia 

Świętoń, Agnieszka Mierzejewska oraz Kacper Guszczanowski. 

Uzupełniono  skład komisji rewizyjnej ze względu na ukończenie szkoły przez 

Kingę Lewandowską. Nowym członkiem komisji została Agnieszka 

Mierzejewska, pozostali członkowie zarządu pozostali  bez zmian. 
 

W tym roku szkolnym członkowie rady pracowali w wielu obszarach. 
 

PLANOWANIE  I  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

1. Komisja rewizyjna  przedstawiła członkom rady protokół z przeprowadzonej 

kontroli za poprzedni rok szkolny, omówiono i oceniono formy księgowania 

oraz poprawność rozliczeń finansowych za rok szkolny 2018/19. 

2. Zapoznano nowych członków rady z regulaminem pracy  i przyjęto 

dokument  do realizacji. 

3. Omówiono sprawozdanie z pracy za rok 2018/2019 i opracowano wnioski     

do dalszej działalności. 

4. Opracowano i zatwierdzono plan pracy  na rok szkolny 2019/2020. 

5. Członkowie rady (p. A. Pieczara, p. D. Bondaruk)  we wrześniu 2019 r. 

uczestniczyły w ogólnym zebraniu rodziców, podczas którego przedstawiły 

główne zasady pracy Rady Szkoły i Rady Rodziców oraz zaprosiły rodziców 

do współpracy. Wystosowały prośby  do rodziców ze wszystkich klasach                              

o wsparcie działalności rady oraz  organizację kiermaszu świątecznego. 

6. Zaproszono  do współpracy  rodziców z  oddziału przedszkolnego                           

i włączono przedstawicieli do składu Rady Rodziców. 

7. Panie D. Bondaruk oraz E. Petryna uczestniczyły w spotkaniu z rodzicami 

tego oddziału i przedstawiły zasady funkcjonowania rad w szkole, 

organizowania funduszy na potrzeby dzieci i zaprosiły grupę wraz                             

z wychowawczyniami  do współpracy.  
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UCHWAŁY  I  OPINIE 

 

1. Zaopiniowano regulamin odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego. 

2. Uchwalono zmiany w Statucie szkoły dotyczące zapisów związanych                        

z wygaszeniem gimnazjum oraz zasad używania przez uczniów na terenie 

szkoły telefonów komórkowych.  

3. Opracowano zmiany w regulaminie rady związane z zakończeniem 

funkcjonowania gimnazjów i powstaniem oddziału przedszkolnego                        

( praca będzie kontynuowana w nowym roku szkolnym). 

4. Przedstawiono opinię na temat kandydatury p. Michała Grzeszczaka na 

stanowisko wicedyrektora szkoły ds. wychowawczych. 
 

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 
 

1. Zakupiono i przekazano szkole sztandar - koszt  6 000 zł. 

- sfinalizowano zakup sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów 

          Polskich w Olsztynku,  drzewca oraz pamiątkowych gwoździ, 

- opracowano akt przekazania sztandaru szkole, 

- uczestniczono w przygotowaniu uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji   

    Narodowej, podczas którego przekazano szkole sztandar, 

- zniszczono komisyjnie pozostałe cegiełki ze sztandaru, po sprzedaży   

    w roku szkolnym 2018/19, 

- zamknięto subkonto bankowe, którego celem było gromadzenie funduszy  

    na sztandar szkoły. 

2. Zakupiono  chusty z logo szkoły - koszt 2 795 zł. 
-  opracowano wzór oraz zakupiono 200 szt . chust z logo szkoły, których  

   celem będzie promocja szkoły w środowisku oraz uświetnienie  

   uroczystości szkolnych, 

-  chusty będą przechowywane w świetlicy szkolnej, ewidencją  

    wypożyczeń  i zwrotów będą koordynować  p. A. Jasińka oraz    

    p. M. Czerwińska. 

 3.  Zakupiono kreatywne gry korytarzowe  – koszt 4 418,80 zł. 

- zorganizowano 4 kąciki stolikowych gier planszowych , 

- zakupiono grę korytarzową (gra w klasy) i zainstalowano przy pokoju  

  nauczycielskim, 

- sfinansowano zakup gier planszowych dla starszej młodzieży 

  z przeznaczeniem do świetlicy szkolnej, 

- zakupiono gry stolikowe (kółko i krzyżyk) do świetlicy dla młodszych 

  dzieci, 

- przekazano fundusze dla oddziału przedszkolnego na zakup zabawek  

  i pomocy dydaktycznych, 

- sfinansowano zakup biretów i kolorowych teczek dla uczniów klas  

   pierwszych oraz  teczek dla dzieci z oddziału  przedszkolnego. 
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4.   Zorganizowano Kiermasz świąteczny, który był w tym roku ważnym   

 elementem integrującym środowisko szkoły podstawowej w pełnym 

wymiarze i elementem celebrowania tradycji świątecznych.                          

Pozyskano dodatkowe fundusze – 3 880,60 zł. 
Kiermasz odbył się z bardzo dużym zaangażowaniem rodziców (ciasta, 

ozdoby, gadżety itp.), z ich osobistym udziałem, uczestnictwem młodzieży                

z różnych klas oraz części nauczycieli, którzy wspierali jego organizację. 

5. Kontynuowano całoroczną zbiórkę funduszy, dobrowolnych wpłat 

rodziców na rzecz rady i potrzeby uczniów oraz szkoły - łącznie 9 796 zł. 

      Całością akcji koordynowała p. Agnieszka Olszewska oraz wychowawcy  

      w oddziałach klasowych. 

      Fundusze przekazano na bieżące potrzeby uczniów: 

- organizację Dnia Dziecka ( realizacja dla części klas we wrześniu), 

- zakup nagród  książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz konkursy 

szkolne, statuetek dla finalistów konkursów oraz najlepszych absolwentów, 

dyplomów, ozdobnych teczek dla absolwentów itp. 

   Koordynatorkami zakupu nagród były: p. Daria Sępkowska  i p. Danuta    

   Bondaruk. 

 6.  Współpracowano z Samorządem Szkolnym: 

- dofinansowywano potrzeby Samorządu Uczniowskiego z okazji Dnia 

Chłopaka, Dnia Kobiet  i  mikołajek, 

- podczas balu karnawałowego  sfinansowano animatora z Domu Kultury. 

 7.  W  lutym zorganizowano wspólne zebranie Rady Rodziców i Rady  

       Szkoły, w którym uczestniczyli również dyrektor szkoły p. Irena  

        Jędruszewska oraz wicedyrektor p. Marek Bartkowski. 

     - dyskutowano o bieżącej sytuacji w oświacie, potrzebach i funkcjonowaniu 

       szkoły, 

    - wypracowano wnioski w celu lepszej jakości pracy szkoły  (organizacji  

       zdjęć klasowych i indywidualnych dla uczniów, doskonalenia  

  funkcjonowania pocztu sztandarowego, pozyskiwania funduszy na  rzecz  

  stowarzyszenia, sposobów naboru młodzieży i dzieci na wypoczynek letni     

  i zimowy, egzekwowania zakazu używania telefonów komórkowych     

  w szkole). 
 

PRACA ZDALNA 

W czasie trwania epidemii COVID -19 organizowano pracę rady zdalnie.  

Spotkania i konsultacje członków rady odbywały się za pomocą poczty 

elektronicznej i kontaktów telefonicznych. W  maju odbyły się trzy 

konsultacje, które dotyczyły :  

   - wyrażenia opinii na temat kandydatury p. Michała Grzeszczaka na 

     stanowisko wicedyrektora szkoły ds. wychowawczych, 

   - wyrażenia opinii dotyczącej sposobu zakupu nagród dla uczniów dla klas  

     I-III i oddziału przedszkolnego, 

   - zatwierdzenia wydatkowania funduszy związanych z Dniem Dziecka 
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   i zakończeniem roku szkolnego (statuetki , nagrody kl. IV-VIII, teczki  

   absolwentów). 
 

  Członkowie rady w ciągu roku szkolnego uczestniczyli w apelach i innych   

  uroczystościach szkolnych. 

  Na bieżąco przekazywano informacje dla rodziców poprzez dziennik 

  elektroniczny, wychowawców klas i  zamieszczano sprawozdania 

  z działalności na  stronie szkoły oraz w gablocie na korytarzu szkolnym. 

 

 Wnioski : 
 

1) Rok 2019/2020 był bardzo udany pod względem przekazywania przez 

rodziców dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Szkoły i darowizn 

rzeczowych. Należy kontynuować współpracę w tym kierunku, utrzymać 

wypracowane zaufanie w kwestii uczciwości, czytelności 

dokumentowania i zasadności wydatkowania funduszy będących                         

w posiadaniu rady. 
 

2) Zauważa się coraz większy (czynny) udział rodziców w imprezach 

organizowanych w szkole np. w kiermaszu, co świadczy                               

o dobrych relacjach rodzic - wychowawca. Kontynuować współpracę                     

w tym zakresie . 
 

3) Dostrzega się pozytywny wpływ organów Rady Rodziców i Rady Szkoły 

na przychylność szkole wśród pozostałych rodziców. Zauważalne jest to  

podczas wspólnej pracy nad opracowywaniem dokumentów 

regulujących życie szkoły, w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu 

funduszy z pozabudżetowych źródeł na potrzeby dzieci, dbaniu                            

o wszechstronny rozwój placówki i lepsze warunki do nauki oraz 

wspólnym wypracowywania wniosków do dalszej pracy.  

 

4) W dalszym ciągu pozyskiwać rodziców przyjaznych szkole, chętnych do 

pracy na jej rzecz i zachęcać do działania w organach Rady Szkoły                       

i Rady Rodziców. 

    Tworzyć warunki do merytorycznej współpracy z rodzicami w dobrej 

    atmosferze, wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
 

5) Podczas konieczności pracy zdalnej dbać o utrzymanie dobrego  

kontaktu wychowawców z rodzicami, stwarzać możliwości udziału                         

w pracach organów Rady Szkoły i Rady Rodziców oraz doskonalić 

formy tej współpracy. 

 

 

Olsztynek, 25.05.2020 r.                                      Opracowała  Danuta Bondaruk 

                                                                  Przewodnicząca Rady Szkoły 


