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Olsztynek 14.01.2020r. 

 

Sprawozdanie z pracy Rady Szkoły 

 przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich  

w Olsztynku 

w I semestrze r szk. 2019/2020 
 

Rada Szkoły w tym roku szkolnym pracuje 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 , Iga Szukiel , Kewin Piasecki  oraz z 

kl.7a: Amelia Świętoń , Agnieszka Mierzejewska i Kacper Guszczanowski. 

 

Skład zarządu nie uległ zmianie , uzupełniono tylko  skład komisji rewizyjnej ze 

względu na ukończenie szkoły przez K. Lewandowską. Nowym członkiem 

komisji jest Agnieszka Mierzejewska  z kl.7a. 

 

W tym semestrze członkowie Rady pracowali nad : 

 Komisja rewizyjna  przedstawiła członkom rady protokół z 

przeprowadzonej kontroli za poprzedni rok szkolny; omówiono i oceniono 

formy księgowania i poprawność rozliczeń finansowych za rok szkolny 

2018/19. 

 Zapoznano nowych członków rady z regulaminem pracy  i przyjęcie go 

przez nich do realizacji. 

 Omówiono sprawozdanie z pracy za rok 2018/19 i wyciągnięto wnioski; 

 Opracowano i przygotowano plan pracy   na rok 2019/20; 

 Wystosowano prośby  do rodziców ze wszystkich klasach o wsparcie 

działalności rady, oraz  organizacji Kiermaszu Świątecznego 

 Członkowie rady (p. A. Pieczara, p. D. Bondaruk) uczestniczyli w 

ogólnym zebraniu rodziców we wrześniu 2019r., gdzie zaprosili rodziców 

do współpracy i przedstawili główne zasady pracy Rady Szkoły i Rady 

Rodziców oraz zaprosili rodziców do współpracy 

 Opracowano wzór oraz zakupiono 200 szt . chust z logo szkoły. Panie : 

 A. Jasińska oraz p. M. Czerwińska zobowiązały się do przechowywania 

chust w świetlicy szkolnej , wypożyczania oraz do  prowadzenia ewidencji 

wypożyczeń i zwrotów  

 Sfinalizowano zakup sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1, drzewca oraz 

pamiątkowych gwoździ. 

 Opracowano akt przekazania sztandaru szkole.  
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 Członkowie rady współuczestniczyli w przygotowaniu uroczystego apelu 

z okazji DEN, podczas którego przekazali szkole sztandar.  

 Zniszczono komisyjne pozostałe cegiełki po sprzedaży w roku 

szk.2018/19 na zakup sztandaru 

 Zamknięto konto bankowe  , którego celem było gromadzenie funduszy na 

sztandar szkoły. 

 Sfinansowano zakup biretów i teczek kolorowych dla uczniów klas 

pierwszych oraz kolorowych teczek dla dzieci z oddziału przedszkolnego 

 Zakupiono kreatywne gry korytarzowe na stoliki , na podłogę dla 

młodszych dzieci na I piętrze oraz dla  starszych na drugim piętrze. 

 Sfinansowano zakup gier planszowych dla starszej młodzieży z 

przeznaczeniem do świetlicy szkolnej. 

 Zorganizowano Kiermasz Świąteczny 

 Zaopiniowano regulamin odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego 

 Uchwalono zmiany w statucie szkoły dot. zapisów związanych z 

wygaszeniem gimnazjum oraz zasad używania szkole  telefonów 

komórkowych przez dzieci i młodzieży 

 Rozpatrywano  podania i dyskutowano o bieżących sprawach i potrzebach 

szkolnych. 

 Zakupiono nagrody, dyplomy za konkursy szkolne, dofinansowano 

potrzeby samorządu uczniowskiego i inne.; 

 Członkowie rady uczestniczyli w apelach i innych uroczystościach 

szkolnych; 

 Przekazywano na bieżąco informacje dla rodziców poprzez dziennik 

elektroniczny, wychowawców klas, zamieszczono sprawozdanie z 

działalności na  stronie szkoły oraz  w gablocie rady. 

  
Na koncie rady( podstawowym i subkoncie) zgromadzono środki 

finansowe pochodzące z następujących źródeł: 
 

Wpłaty rodziców: 5523zł 

Kiermasz Świąteczny:3880,60, 

Wpływy inne:933zł 

 

Razem wpływy: 10336,60 zł 

 

 Inne: saldo z poprzedniego roku: 3537,32zł, 

 

 środki na subkoncie rady: 7819,01zł 

 

Razem kwota: 21692,99: zł 
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W trakcie I semestru podjęto decyzje o wydatkowaniu środków na 

następujące cele: 

 

155,40zł Zakup dyplomów 

925,69 zł Zakup nagród  za konkursy szkolne 

 450zł  Dofinansowanie projektów szkolnych 

130 zł Dofinansowanie Samorządu na Dzień Chłopaka 

50 zł Zakup kwiatów z okazji DEN 

313,34 zł  Birety dla ucz. kl I z okazji DEN 

61,60 zł Opłata za ubezpieczenie uczniów w szkole 

169,15 zł 
Prezenty dla klas I i oddziału przedszkolnego okazji 

rozpoczęcia szkoły-teczki kolorowe 

200zł Dofinansowanie dla Samorządu na organizację Mikołajek  

200zł  Zakup gier  planszowych na świetlicę 

139,80 Gry stolikowe –korytarzowe(gra w statki) 

8,60 zł 
Opłaty za przelewy bankowe( różnica opłat i odsetek 

kapitałowych) 

2795 zł Zakup chust z logo szkoły( 200 szt) 

203, 69 zł Zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego 

4437,11 zł Razem wydatki. 

 

Saldo na dzień 13.01.2020 r.  wynosi  9436,87 zł 

 

Środki na subkoncie rady: 7819,01zł 
Środki finansowe z subkonta rady szkoły zostały wydatkowane na rzecz 

zakupu sztandaru wraz z gwoździami  4998,40, a za pozostałą kwotę 

zakupiono kreatywne gry korytarzowe 2817,81.  

Subkonto zostało zamknięte. Stan 0,00 zł 

 

Dziękujemy wszystkim za współpracę w tym semestrze, pomoc , wsparcie , 

wszelkie darowizny na rzecz rady. W drugim semestrze będziemy kontynuować 

pracę wg. planu pracy dbając o potrzeby uczniów oraz podnoszenie jakości 

pracy szkoły jakość pracy .Planujemy, przekazać prezenty dla klas z okazji Dnia 

Dziecka, kupić bułki na egzamin kl.8, dofinansować bal, kupić nagrody, 

zorganizować kącik gier kreatywnych dla na parterze szkoły itp. 

 Zapraszamy serdecznie  do współpracy. 

Opracowała :Danuta  Bondaruk 
 


