
W czasie swojej kadencji Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6  

w Żorach spotykała się na oficjalnych zebraniach jak również w grupach roboczych. W części zebrań 

uczestniczyła dyrektor ZSP-6 Aurelia Miguła. Przedstawiciele Rady rodziców spotkali się również  

z Radą pedagogiczną.  

 

Budżet rady rodziców na rok szkolny 2014/2015 pochodził z następujących źródeł: 

• środki finansowe niewykorzystane z roku poprzedniego 

• wpłaty rodziców na konto Rady rodziców 

• prowizje 

• fundusze pochodzące z kiermaszu świątecznego 

• dochód z dorocznego balu karnawałowego organizowanego przez Radę rodziców 

• środki finansowe pozyskane od sponsorów 

• wpływy finansowe ze sprzedaży ciast podczas Szkolnego Festynu Sportowego 

Zgromadzone fundusze  staraliśmy się wydawać w sposób przemyślany i racjonalny, tak by zaspokoić 

jak największe spectrum potrzeb. 

 

Część wydatków na stałe wpisała się w plan budżetowy Rady rodziców. Są to m.in.: 

dofinansowania do wycieczek klasowych, pokrycie kosztów udziału uczniów w konkursach, 

sfinansowanie akcji „Śniadanie na trawie”, wsparcie finansowe klasowych zabaw karnawałowych  

czy nagrody książkowe na zakończenie roku dla najlepszych uczniów. 

 

Jednak nasza działalność nie ograniczała się jedynie do udzielania wsparcia finansowego wg 

składanych wniosków. Rada rodziców  podjęła  aktywne działania również i na innych polach.  

 

W minionym roku szkolnym działania Rady rodziców w sposób szczególny skoncentrowane zostały  

na szkolnej bibliotece. 

Dzięki organizacji akcji „ Książki dla biblioteki” i pozyskaniu sponsorów udało się  wzbogacić szkolny 

księgozbiór o wiele nowych pozycji  (lektury szkolne, beletrystyka, słowniki). 

 

Rada rodziców współdziałała z dyrekcją w sprawie uruchomienia w  szkole e-dziennika, który -  mamy 

nadzieję -  ułatwia  wzajemny kontakt i współpracę na linii rodzic – szkoła. 

Na wniosek rodziców wystąpiliśmy z wnioskiem o dokonanie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. Wzajemna współpraca Dyrekcji, Rady pedagogicznej i  Rady rodziców oraz chęć 

wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony zaowocowała wprowadzeniem 

zmian w tym zakresie. 

Z inicjatywy Rady rodziców wybudowano  chodnik przed szkołą zwiększając w ten sposób 

bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do placówki. 

Zmodyfikowano  stronę internetową placówki poszerzając  jej możliwości w zakresie  

administrowania (cała Rada pedagogiczna uzyskała możliwość umieszczania wpisów) oraz 

zwiększając  jej pojemność. Mamy nadzieję, że nowa strona stanie się dla Państwa swoistym 

biuletynem o życiu szkolnym i przedszkolnym.  



 

Rada rodziców aktywnie włączyła się w organizację imprez związanych z życiem szkolnym takich jak 

kiermasz bożonarodzeniowy, festyn rodzinny na sportowo w szkole czy spotkanie rodzinne  

w przedszkolu. 

 

Dodatkowo  w przedszkolu zorganizowaliśmy dla dzieciaków zajęcia z dogoterapii i wizytę 

stomatologiczną. W szkole Rada rodziców pokryła koszt prelekcji nt. gadów. 

 

Jednymi z ostatnich działań podjętych przez Radę rodziców jest zmiana terenów przyszkolnych.  

Rozpoczęto nasadzenia roślin wzdłuż ogrodzenia w części frontowej budynku, które to będą 

sukcesywnie uzupełniane o nowe rośliny.  

Wystosowano również pismo do  Urzędu Miasta dotyczące modernizacji boiska szkolnego. 

 

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia finansowego oraz zaangażowania  

w życie szkoły. Serdecznie dziękujemy za kredyt zaufania, jakiego udzielili nam Państwo dokonując  

w minionym roku wpłat na konto Rady rodziców . 

Mamy nadzieję, że nasza zeszłoroczna  praca na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zyskała   

Państwa pozytywną aprobatę.  

 

Dziękujemy wszystkim za rok owocnej współpracy, a nowej Radzie rodziców życzymy realizacji 

założonych celów. 

 

 

 

 


