
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

Szanowni Państwo! 

Dnia 22 września 2017 roku ukonstytuowała się nowa rada rodziców. 

Czas więc na podsumowanie działalności poprzedniej rady rodziców za miniony rok szkolny 2016/2017. 

 

Poprzednia Rada Rodziców rozpoczęła swoja działalność 29 września 2016 roku. 

Na pierwszym zebraniu plenarnym wyłonione  zostało prezydium rady w składzie: 

Przewodniczący – Jarosław Gałuszka  

Zastępca przewodniczącego – Joanna Wikłacz 

Sekretarz – Anna Chmielewska 

Skarbnik – Renata Chytryk 

Pozostali członkowie: 

Karolina Pociask 

Patrycja Jojczyk 

Małgorzata Fira 

Mariola Ordon 

Katarzyna Sojka 

 Anna Pawełek 
 

W październiku 2016 z powodów zdrowotnych pan  Jarosław Gałuszka  zrezygnował z pełnienia funkcji 

przewodniczącego rady rodziców.  

Funkcja przewodniczącego nie została obsadzona do końca kadencji rady rodziców. Dokonano natomiast wyborów 

uzupełniających i jako reprezentanta do rady rodziców z klasy VI wybrano pana Krzysztofa Menżyka. 

 

W ubiegłym roku szkolnym członkowie rady rodziców brali udział w  6 zebraniach ogólnych.  

Na niektóre z nich zaproszona była dyrektor ZSP-6 mgr Anna Ochojska -Nowak.  

Poza ogólnymi zebraniami  odbywały się również zebrania robocze, w których uczestniczyły osoby odpowiedzialne  

za realizacje poszczególnych zadań.  W zależności od aktualnego  zapotrzebowania  prowadzona była 

korespondencja i konsultacje mailowe z pozostałymi członkami rady rodziców. 

Podczas  zebrań ogólnych rada rodziców podjęła uchwały ws. programu wychowawczego i programu profilaktyki. 

Opiniowała projekt planu finansowego szkoły, dni wolnych od nauki szkolnej oraz zestaw podręczników do nauki  

w klasach I-VII oraz ustaliła swoje działania priorytetowe. Wnioskowała również o przyznanie tytułu Przyjaciela Szkoły 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowie. Członkowie rady uczestniczyli również w posiedzeniu zespołu 

pracującego nad  wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO). 

 

W minionym roku szkolnym priorytetem dla rady rodziców było wspieranie wszelkich działań mających na celu 

rozbudzanie aktywnych postaw uczniów na różnych polach m.in. zdobywania i poszerzania wiedzy, rozwijania 

zainteresowań czy uatrakcyjniania formy zdobywania wiedzy. 

W związku z tym fundusze rady rodziców w minionym roku szkolnym zostały spożytkowane m.in. na : 

- dofinansowane udziału naszych uczniów w konkursach przedmiotowych (matematycznych, przyrodniczych, 

językowych, wiedzy religijnej i innych), 

- zakup nagród dla uczniów wyróżnionych w konkursach szkolnych, 

- zakup 8 mikroskopów, 

- zakup stacji meteo, 

- sfinansowanie 3 teatrzyków dla przedszkolaków, 

- dofinansowanie warsztatów kosmicznych, 

- zakup mobilnego zestawu nagłaśniającego, 



- dofinansowanie zakupu stelażu do budowy dekoracji teatralnych, 

- sfinansowanie nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów, 

- pokrycie kosztów zakupu książek dla przedszkolaków, 

- zakup produktów żywnościowych i galanterii stołowej na imprezy szkolne (Dzień Sportu, Dzień Babci i Dziadka, 

Jasełka, Dzień Dziecka, bale karnawałowe, Śniadanie na trawie, imprezy klasowe), 

- zakup różnych materiałów i produktów związanych z organizacją szkolnych wydarzeń (artykuły papiernicze, 

dekoracyjne itp.), 

- opłacenie, nadzorowanie  i współtworzenie szkolnej strony internetowej. 

Dodatkowo, w związku z reformą szkolnictwa i przywróceniem do szkoły podstawowej niektórych przedmiotów 

takich jak fizyka, chemia, geografia czy biologia rada rodziców zabezpieczyła w swoim budżecie środki finansowe na 

wsparcie szkoły w doposażenie  klasopracowni w nowe pomoce dydaktyczne na nowy rok szkolny (2017/2018). 

Środki te zostaną rozdysponowane po rozeznaniu potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli prowadzących oraz 

rozeznania możliwości samofinansowania konkretnych zakupów przez  szkołę. 

 

Szczegółowy zapis przychodów  i  wydatków udokumentowany jest w książce przychodów  

i rozchodów, i dostępny jest dla Państwa u skarbnika rady rodziców.  

Natomiast ogólne sprawozdanie finansowe  opublikowane zostało na stronie internetowej szkoły. 

 

Na sam koniec  chciałabym zwrócić Państwa uwagę na kilka nowych przedsięwzięć , które w ubiegłym roku 

zrealizowała rada rodziców: 

- założenie grupy dyskusyjnej na facebooku  

Grupa zrzesza rodziców dzieci uczęszczających do ZSP-6 i przez ten rok stała się swoistą platformą informacyjną, 

kuźnią pomysłów i panelem dyskusyjnym. Zapraszam do dzielenia się swoimi pomysłami i przemyśleniami na temat 

życia szkolnego i działalności „okołoszkolnej”. 

 

- zorganizowanie ogólnodzielnicowego kiermaszu ozdób i wypieków wielkanocnych; 

Postanowiliśmy wyraźniej zaznaczyć  istnienie społeczności szkolnej w życiu dzielnicy i dla mieszkańców Kleszczowa 

zorganizowaliśmy  kiermasz ozdób wielkanocnych oraz wypieków. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na stałe zagości 

w kalendarzu życia szkoły i dzielnicy.   

 

- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury: 

Rada rodziców zgłosiła swój projekt gry terenowej do Inicjatyw Lokalnych w Kulturze 2017 konkursu organizowanego 

przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach oraz zdobyła dotację na jego realizację. Pokłosiem tej współpracy była gra 

terenowa Raju! Bajka oraz postawienie na terenie Kleszczowa dwóch gablot z książkami.  

-zimowy kulig w Istebnej: 

W związku z nikłym zainteresowaniem  balem karnawałowym rada rodziców zamiennie przygotowała rodzinny 

wyjazd do Istebnej połączony z rozgrywkami rodzinnymi, pieczeniem kiełbasek i kuligiem. 

 

Mam nadzieję, że pozytywnie oceniają Państwo pracę rady rodziców za rok 2016/2017.  

Z tego miejsca serdecznie  dziękuję Państwu za wsparcie i kredyt zaufania jakim obdarzyli Państwo radę rodziców 

dokonując wpłat na konto, jak również wspierając jej działania swoim osobistym zaangażowaniem. 

 

Nowej radzie życzę sukcesów i realizacji wszystkich celów i zamierzeń jakie sobie postawią w nowym roku szkolnym. 

 

Joanna Wikłacz 


