
Olsztynek 23.06.21 r. 

 

Sprawozdanie z pracy Rady Szkoły 

 przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

W tym roku szkolnym  rozpoczęła się nowa kadencja pracy  Rady Szkoły. 

W miesiącu wrześniu organy szkoły: Rada Pedagogiczna - jako przedstawiciel ogółu 

nauczycieli, Samorząd Uczniowski - jako przedstawiciel ogółu uczniów oraz Rada Rodziców 

– jako reprezentant ogółu rodziców dokonały wyboru po sześciu przedstawicieli do pracy  

w Radzie Szkoły na lata 2020-2023. 

Członkami Rady Szkoły zostali następujący nauczyciele: p. Danuta Bondaruk, p. Daria 

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

Zembrzuska. 

Spośród rodziców wybrano: p. Ewę Petrynę, p. Małgorzatę Kozłowską, p. Beatę Kurzyńską, 

p. Marcina Kozłowskiego, p. Ewę Panasewicz oraz p. Iwonę Kowalską. 

Natomiast członkami rady spośród uczniów zostali: Amelia Świętoń, Kacper Guszczanowski, 

Agnieszka Mierzejewska, Dominika Miller, Weronika Kowalewska oraz Julia Manków. 

Podjęto działania w następujących sprawach:  

1) członkowie rady opracowali zmiany w Regulaminie Rady Szkoły, które uchwałą  

nr 1/2020  przyjęli  do realizacji podczas zebrania w dniu 8.10.2020 r.   

Zgodnie z regulaminem  wybrano  zarząd w składzie: 

p. Danuta Bondaruk - przewodniczący, 

p. Agnieszka Jasińska – z-ca przewodniczącego,   

p. Małgorzata Kozłowska – sekretarz, 

p. Ina Zembrzuska – skarbnik 

protokolant - p. Elżbieta Kucka; 

2) wybrano również członków komisji rewizyjnej w składzie: p. Marlena Czerwińska,  

p. Ewa Panasewicz oraz Agnieszka Mierzejewska uczennica z kl.8 a; 

3) na podstawie  uchwały nr 2 z dn. 8.01.2020 r. upoważniono p. Danutę Bondaruk,  

p. Beatę Kurzyńską, p. Małgorzatę Kozłowską oraz p. Inę Zembrzuską 

 do dokonywania operacji finansowych na koncie rady, zgodnie z tym upoważnieniem 

zmieniono umowę w banku; 

4) pani Małgorzata Kozłowska wyraziła zgodę na prowadzenie księgi wpływów 

i wydatków finansowych a p. Daria Sępkowska na koordynację zakupu  nagród 

książkowych; 

5) p. Marlena Czerwińska przedstawiła członkom rady protokół z przeprowadzonej przez 

komisję rewizyjną kontroli za poprzedni rok szkolny, przyjęto go z pełną akceptacją, 

nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji postanowień oraz dokumentowaniu 

pracy; 

6) omówiono sprawozdanie z pracy za rok szkolny 2019/20 i przygotowano wnioski  

do dalszej pracy; 

7) opracowano plan pracy na rok 2020/2021; 



8) włączono rodziców z kolejnej grupy przedszkolnej do Rady Rodziców i zaproszono  

do współpracy z Radą Szkoły; 

9) wystosowano apel do rodziców wszystkich klas i oddziałów przedszkolnych  

o wsparcie działalności rady; 

10)  rozpatrywano bieżące podania i dyskutowano o potrzebach szkolnych, wyrażano  

 opinie odnośnie bieżących spraw szkolnych;  

11)  współpracowano z Samorządem Uczniowskim i dofinansowano jego potrzeby; 

     12) prowadzono zbiórkę dobrowolnych wpłat rodziców w poszczególnych klasach 

           i oddziałach przedszkolnych, którą wspierali wychowawcy klas a całością kierowała  

           w miesiącu wrześniu p. A. Olszewska a w pozostałych miesiącach p. I. Zembrzuska; 

     13) przekazano wszystkim oddziałom szkolnym i przedszkolnym fundusze z okazji Dnia  

           Dziecka na organizację imprez klasowych i integracji zespołów po okresie pracy  

           zdalnej; 

     14) zakupiono nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce dla kl. IV-VIII oraz  

            przekazano fundusze na ten cel dla klas I-III oraz zabawki i pomoce dla grup  

            przedszkolnych; 

     15) zakupiono statuetki dla najlepszego absolwenta i finalistów konkursów  

            przedmiotowych; 

     16) zorganizowano na potrzeby Szkolnego Koła Wolontariatu fundusze od sponsora 

            i sfinansowano zakup pojemnika na nakrętki, który w formie darowizny został  

            przekazany szkole; 

      17) przekazywano na bieżąco informacje dla rodziców poprzez dziennik elektroniczny,  

             zamieszczono wiadomości na stronie szkoły oraz aktualizowano gablotę rady; 

      18) członkowie Rady Szkoły uczestniczyli w pożegnaniu dyrektora p. Marka  

            Bartkowskiego i podziękowali mu serdecznie za wieloletnią współpracę z Radą  

            Szkoły i Radą Rodziców; 

      19) przewodnicząca  reprezentowała radę w pracach zespołu opracowującego regulamin  

            nagrody dla najlepszego ucznia klas ósmych - Absolwent Roku; 

      20) współpracowano z Radą Rodziców. 

 

 

Z chwilą przejścia szkoły na tryb pracy zdalnej Rada Szkoły  podejmowała decyzje w innych 

formach : konsultacji mailowych , telefonicznych i innych w zależności od potrzeb. 

 

Wnioski: 

 

1) Utrzymywać właściwe relacje z rodzicami , oparte na rzeczowym dialogu, zaufaniu  

    i merytorycznej współpracy. 

2) Kontynuować  zbiórkę dobrowolnych funduszy w klasach i oddziałach przedszkolnych.  

     Zabiegać o satysfakcjonujący poziom  pozyskanych środków, pozwalający na wsparcie  

     realizacji wielu potrzeb uczniów i przedszkolaków (organizację Dnia Dziecka  

     w oddziałach, zakupu nagród, organizację konkursów i innych przedsięwizięć). 

3) Współpracować systematycznie z Radą Rodziców. Wspólnie, na bieżąco monitorować  

     pracę szkoły, potrzeby uczniów i przedszkolaków.  

4) Wspierać pracę Samorządu Uczniowskiego i dofinansowywać jego potrzeby.  



W trakcie roku szkolnego 2020/21 dysponowano funduszami w następujący 

sposób: 

- wpłaty darowizn od Rodziców: 10 320 zł 

- darowizna firmy „Octim” 2 100 zł 

Saldo początkowe: 3 926,44 zł 

 

Wydatkowano fundusze na następujące cele: 

 

2 100 zł Zakup pojemnika „Serce” na nakrętki (fundusze z darowizny) 

4 000 zł 
Prezenty dla wszystkich klas i oddziałów przedszkolnych z okazji 

Dnia Dziecka w roku szk. 2020/21 

     3 307,37 zł 
Nagrody dla uczniów wszystkich klas za udział w konkursach 

i bardzo dobre wyniki w nauce w roku szk. 2020/21 

120 zł 
Zakup statuetek dla najlepszego Absolwenta oraz finalistów 

konkursów przedmiotowych 

      40 zł Zakup blaszek z grawerką do statuetek 

         157,04 zł Zakup dyplomów  

        120,55 zł Zakup teczek absolwenta dla uczniów klas 8 

   510 zł 
Potrzeby Samorządu Uczniowskiego ( Dzień chłopaka, Dzień 

Przedszkolaka , Mikołajki  itp.) 

  1 000 zł 
Sfinansowanie potrzeb dzieci z  oddziałów przedszkolnych 

(zabawki , pomoce, prezenty mikołajkowe , nagrody) 

120 zł Dofinansowanie projektów 

        367,15 zł 
Prezenty okolicznościowe dla klas I z okazji rozpoczęcia roku 

szkolnego oraz teczki dla klas I i przedszkolaków 

222 zł Zakup czapek dla klas I z okazji ślubowania 

100 zł Zakup statuetki - pożegnanie dyrektora p. M. Bartkowskiego 

120 zł Zakup kwiatów z okazji DEN oraz zakończenia roku szkolnego 

    12 284,11 zł Razem wydatki 

 

Saldo na dzień 23.06.2021 r. wynosi: 4 419,87 zł. 

 

Dziękujemy wszystkim za pracę, darowizny i zapraszamy do współpracy w nowym 

roku szkolnym. 

 

Sprawozdanie sporządziła 

Danuta Bondaruk 

 

 


