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Olsztynek 18.06.2019r. 

 

Sprawozdanie z pracy Rady Szkoły 

 przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich  

w Olsztynku w  r. szk. 2018/2019 
 

Rada Szkoły w tym roku szkolnym pracowała w następującym składzie : 

-nauczyciele: p. Danuta Bondaruk, p. Agnieszka Olszewska, p. Agnieszka Nyga- 

Wilczewska, p. Marlena Czerwińska, p. Agnieszka Jasińska oraz p. Elżbieta Kucka  

-rodzice: p. Agnieszka Pieczara, p. Małgorzata Kozłowska, p. Ewa Petryna, 

 p. Krzysztof  Miller, p. A.Sternik-Ogrodowczyk oraz p. Zbigniew Michalak, 

 - uczniowie : Dagmara Michalak z 3a,  Kinga Lewandowska z 8a, Amelia Majchrzak 

z 8a, Natalia Pieńkos z 3d ,Gabriela Moroz oraz Iga Szukiel z 7 a. 

 Uzupełniono skład komisji rewizyjnej ze względu na ukończenie szkoły przez  Z. 

Lewandowską, nowym członkiem komisji jest K. Lewandowska z kl.8a. 

 

W ciągu roku szkolnego : 

 P. M. Czerwińska przedstawiła członkom rady protokół z przeprowadzonej 

kontroli przez komisję rewizyjną za poprzedni rok szkolny; omówiono i oceniono 

formy księgowania i rozliczeń finansowych zaproponowane we wrześniu 2018  

 Omówiono sprawozdanie z pracy za rok 2017/18 i wyciągnięto wnioski. 

 Opracowano plan pracy na rok 2018/2019. 

 Zaopiniowano plan finansowy szkoły na rok 2019. 

 Prowadzono zbiórkę w klasach  dobrowolnych wpłat rodziców 

 Zorganizowano prezenty finansowe dla każdej klasy z okazji Dnia Dziecka. 

 Wystosowano prośby  do rodziców ze wszystkich klasach o wsparcie działalności 

rady, organizacji Kiermaszu, zakupu sztandaru 

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

zebraniu rodziców we wrześniu 2018r., gdzie zaprosili rodziców do współpracy i 

przedstawili główne zasady pracy Rady Szkoły i Rady Rodziców 

 Pani A. Pieczara oraz p. D. Bondaruk brały udział w spotkaniach promocyjnych z 

rodzicami uczniów zainteresowanych szkołą i zachęcały rodziców do naszej 

szkoły. 

 Wystosowano pismo do Burmistrza Olsztynka p. Mirosława Stegienko w sprawie 

utworzenia dodatkowego oddziału klasy pierwszej w naszej szkole. Panie: A. 

Pieczara oraz D. Bondaruk uczestniczyły w spotkaniu z Panem Burmistrzem w tej 

sprawie. 

 Przyjęto uchwałę dotyczącą  zmian w statucie szkoły odnośnie zasad  

udostępniania uczniom prac pisemnych. 

 Zorganizowano 2  zebrania wspólne z Radą rodziców, gdzie podejmowano 

dyskusję o ważnych dla szkoły sprawach. 

 Zorganizowano Kiermasz Świąteczny.  

 Opracowano wzór cegiełki na zakup sztandaru szkoły i przygotowano cegiełki do 

nabycia przez społeczność szkolną oraz przyjaciół szkoły 
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 Przeprowadzono akcję  sprzedaży  cegiełek wśród rodziców, pracowników, 

uczniów oraz przyjaciół naszej szkoły. 

 Wyrażono opinię  nt. nadania imienia p. Marka Domagalskiego konkursowi 

Corrida Ortograficzna 

 Wyrażono opinię nt. klasy eksperyment –projektu skierowanego do MEN i 

planowanego do realizacji w najbliższych latach. 

 Wyrażono opinię nt. przebiegu stażu p. Moniki Owczarek 

 Rozpatrywano  podania i dyskutowano o bieżących sprawach szkolnych; używania 

komórek przez uczniów, organizacji balu absolwenta kl.8 i kl.3gimnazjum, nagród 

dla najlepszych absolwentów, respektowania statutu szkoły. 

 Zakupiono nagrody, dyplomy za konkursy szkolne, statuetki, dofinansowano 

potrzeby samorządu uczniowskiego itp.; 

 Opracowano wzór wkładki do nagród z logo szkoły. 

 Zorganizowano posiłek regeneracyjny –bułki dla uczniów kl.3 gimnazjum i kl.8 

SP. 

 Podjęto decyzję o zakupie we wrześniu  chust  z logo szkoły oraz mat 

korytarzowych. 

 Członkowie rady uczestniczyli w apelach i innych uroczystościach szkolnych; 

 Przewodniczący rady przekazywał na bieżąco informacje dla rodziców poprzez 

dziennik elektroniczny, 

 Zamieszczano sprawozdania z działalności rady  na  stronie szkoły oraz  w 

gablocie rady. 

 

Na koncie Rady zgromadzono środki finansowe pochodzące z 

następujących źródeł: 

Wpłaty Rodziców: 10718 zł 

Kiermasz Świąteczny 3356,99 zł 

Wpływy razem:14074,99 

Wpływy inne: saldo z poprzedniego roku:1149,92 zł, wpłaty za zniszczone klucze  390zł 

Razem: 15614,91zł 

 

Ponadto zgromadzono fundusze na subkoncie Rady z przeznaczeniem na 

zakup sztandaru szkoły podstawowej : 

 -Wpływy ze sprzedaży cegiełek     4650 zł 

-Darowizna                                       1160 zł 

-Kwota przekazana z roku 17/18      3000 zł 

Razem:   8810 zł  

 

Wpłacono zaliczkę na sztandar 1000 zł . 

 Pozostaje kwota 7810 zł 
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W trakcie roku szkolnego podjęto decyzję o wydatkowaniu środków na 

następujące cele: 

 

299,75 zł Zakup dyplomów 

2376,10 zł Zakup nagród  za wyniki w nauce i konkursy szkolne 

4050 zł Prezenty dla klas  z okazji Dnia dziecka 

782,75 zł  
Zakup statuetek dla laureatów konkursów 

wojewódzkich(20 osób), inne konkursy szkolne 

166,58 zł Plakaty oraz balony promujące szkołę 

1125zł 
Dofinansowanie projektów szkolnych: Fizyka dla smyka, 

Marii Skłodowskiej Curie i MOPS. 

676,50 zł 
Zakup bułek dla ucz. kl 8 i 3 gimnazjum podczas 

egzaminów 

182,60 zł  Birety dla ucz. kl I z okazji DEN 

89,62 zł  Dofinansowanie balu kl.I-II 

80,90 zł Zakup papieru na przygotowanie cegiełek 

76,48 zł 
Prezenty dla kl. I z okazji rozpoczęcia szkoły-teczki 

kolorowe 

418,40zł  

Dofinansowanie dla Samorządu uczniowskiego: 

organizacji Mikołajek, konkurs na ozdoby świąteczne 

(zakup cukierków),organizacji ferii 

164,70 zł Konkurs klas Ii II 

510 zł 

Statuetki – nagrody Rady Pedagogicznej dla najlepszych 

uczniów klasy 8 i najlepszych gimnazjum, tabliczki (9 

sztuk) 

379,96 zł Statuetki sportowe dla absolwentów SP i gimnazjum 

420 zł 
Nagroda dla najlepszego absolwenta gimnazjum Primus 

Inter Pares , blaszki do statuetek 

300 zł Kwiaty z okazji DEN oraz zakończenia SP oraz gimnazj. 

22,40 zł 
Opłaty za przelewy bankowe( różnica opłat i odsetek 

kapitałowych) 

12240,64zł Razem wydatki. 

 

Saldo na dzień 24.06.2019 r.  wynosi: 3374,27 zł. 

 

Dziękujemy wszystkim za współpracę , pomoc , wsparcie inicjatyw i 

przedsięwzięć oraz wszelkie darowizny na rzecz rady. 

Opracowała :Danuta  Bondaruk 

 


