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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2020/2021
W imieniu Prezydium Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku za rok szkolny 2020/2021.
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców w dniu 17 września 2020 r. W jej skład weszło
28 członków – przedstawicieli Rad Oddziałowych – reprezentujących rodziców z każdej klasy.
W dniu 17 września 2020 r. w trybie tajnego głosowania ukonstytuowały się nowe władze Rady
Rodziców w następującym składzie:
Prezydium Rady Rodziców:
Anna Janczarek – Przewodnicząca
Iwona Wojciechowska – Z-ca Przewodniczącej
Monika Olender – Sekretarz
Elżbieta Rolla – Skarbnik
Komisja rewizyjna:
Katarzyna Michalczewska – Przewodnicząca
Katarzyna Albin – Członek
Katarzyna Borowska – Członek
W okresie sprawozdawczym odbyło się 3 zebrania, na których podjęto wiele decyzji dotyczących
działalności szkoły i Rady Rodziców. Niestety ze względu na pandemię Covid-19, planowane
zebrania na grudzień 2020 r. oraz luty, kwiecień i maj 2021 r. nie odbyły się.
Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania:
I.

W celu podniesienia kompetencji i skuteczności działań Rada Rodziców uczestniczyła w:
przyjęciu sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Prezydium Rady
Rodziców za rok szkolny 2091/2020,
uchwalaniu zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły – Programu WychowawczegoProfilaktycznego na rok szkolny 2020/2021,
uchwaleniu regulaminu Rady Rodziców,
uchwalaniu wysokości corocznych składek na Radę Rodziców,
uchwalaniu rocznego harmonogramu prac Rady Rodziców,
uchwalaniu dodatkowych dni wolnych w szkole,
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uchwalaniu propozycji Dyrektora Szkoły wskazujących formy realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego,
opiniowaniu procedury kontaktu z rodzicami,
zatwierdzaniu planu organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021,
opiniowaniu dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2020/2021,
opiniowaniu dorobku zawodowego nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.
II. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców opracowano i uchwałą
przyjęto do realizacji roczny plan wydatków finansowych Rady Rodziców, który stanowi punkt
wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych decyzji

dotyczących

dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi przez Rodziców uczniów.
III. W okresie rozliczeniowym Rada Rodziców sfinansowała lub dofinansowała następujące
przedsięwzięcia:
zakup nagród w konkursie „Najlepszy czytelnik roku 2019/2020”,
zakup materiałów na warsztaty ekologiczne,
zakup nagród w konkursie na najlepszego „Cichego czytelnika w roku szkolnym 2019/2020”,
zakup nagród w konkursie poetyckim „Moja rodzina”,
zakup nagród – talonów upominkowych

na koniec roku dla uczniów za dobre wyniki

w nauce.
IV. Inicjatywy i współpraca:
Członkowie Rady Rodziców we współpracy z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym podjęli
działania w kierunku:
1. Realizacji Programu profilaktycznego „Debata” – program realizowany był w ramach
wniosku złożonego przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 r. „Nie daj się złapać
w sieć uzależnień @”. Fotorelacja i opis z realizacji programu znajdują się w zakładce Rada
Rodziców.
2. Realizacji Programu profilaktycznego „Cukierki” – program realizowany był w ramach
projektu złożonego przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 r. „Nie daj się złapać
w sieć uzależnień @”. Fotorelacja i opis z realizacji programu znajduje się w zakładce Rada
Rodziców).
3. Realizacji Programu profilaktycznego Smak życia, czyli debata o dopalaczach” –
program realizowany był w ramach wniosku złożonego przez Radę Rodziców w roku
szkolnym 2019/2020 r. „Nie daj się złapać w sieć uzależnień @”. Fotorelacja i opis z realizacji programu znajduje się w zakładce Rada Rodziców.
4. Realizacji Programu profilaktycznego „Magiczne kryształy” – mającego na celu przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat zagrożeń związanych z nieodpo3

wiedzialnym korzystaniem z mediów: telewizji, Internetu czy gier komputerowych, a także
pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców, zachowań agresywnych
proponowanych przez telewizję i gry komputerowe. Fotorelacja i opis z realizacji zajęć
znajduje się w zakładce Rada Rodziców i na stronie głównej szkoły w aktualnościach.
5.

Organizacji edukacyjnych warsztatów „Pachnące i kolorowe mydełka glicerynowe” –
uczniowie klasy pierwszej mieli okazję samodzielnie zaprojektować i wykonać zapachowe
mydełka glicerynowe. Eksperymentowali z formą, kolorem, fakturą i aromatami, dzięki
czemu warsztaty były niezapomnianą chwilą kreatywnej radości. Wspólna praca była
doskonałą okazją do kształtowania umiejętności współpracy w grupie, lekcją otwartości
i umiejętności osiągania kompromisu we wspólnych działaniach. Efekty prac były
zaskakujące. Nauczyciele zaangażowani w realizację warsztatów Pani Dorota
Michalczewska i Pani Karolina Olszówka. Fotorelacja z realizacji warsztatów znajduje
się w zakładce Rada Rodziców i na stronie głównej szkoły w aktualnościach.

6. Organizacji edukacyjnych warsztatów „Pachnące świece” – tym razem uczniowie klas II
mieli możliwość samodzielnego wykonania i udekorowania świec parafinowych. Nauczyciele
zaangażowani w realizację warsztatów Pani Anna Jasińska i Pani Bożena Serafińska.
Fotorelacja z realizacji warsztatów znajduje się w zakładce Rada Rodziców i na stronie
głównej szkoły w aktualnościach.
7. Organizacji ekologicznych warsztatów „Batikowe eco-torby”
– głównym celem
warsztatów było zapoznanie uczniów z techniką ozdabiania tkanin za pomocą batiku oraz
zwiększenie świadomość z zakresu ekologii i dbania o środowisko naturalne. To były
niezapomniane chwile kreatywnej edukacji uczniów klas III. Nauczyciele zaangażowani
w realizację warsztatów: Pani Barbara Oszust, Pani Dorota Siebielec, Pani Bożena
Serafińska i Pani Marzanna Babisz. Fotorelacja z realizacji warsztatów znajduje się
w zakładce Rada Rodziców i na stronie głównej szkoły w aktualnościach.
8. realizacji III edycji projektu „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” – mającego na celu
edukację w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenia uczniów do
gotowania. Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu: Pani Aldona Rostek, Pani
Kinga Misztal, Pani Dorota Michalczyk, Pani Karolina Olszówka i Pani Barbara
Zielińska. Warto zaznaczyć, że projekt edukacyjny realizowany był przez 1500 szkół w całej
Polsce w tym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Kraśniku. Szczegółowe informacje
z realizacji inicjatywy znajdują się w zakładce Rada Rodziców i na stronie głównej szkoły
w aktualnościach.
9. Realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego: „Moje miasto bez elektrośmieci” –
mająca na celu kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów. Szkoła przystąpiwszy
do programu, zorganizowała zbiórkę elektrośmieci na którą rodzice, uczniowie i mieszkańcy
przynosili zużyty sprzęt elektryczny i w ten sposób wspólnymi siłami zasilany był Fundusz
Oświatowy. Za zebrane elektrośmieci – szkoła otrzymała punkty, które w najbliższym czasie
zamieni na pomoce naukowe lub wyposażenie sal lekcyjnych. Nauczyciel zaangażowany
w realizację programu Pani Iwona Tomala.
10. Realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Działaj z imPETem!" – mającego
na celu edukację uczniów w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym
tworzywem, jakim są butelki PET. Działania podjęte w ramach programu krzewiły w szkole
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eko podstawy i tworzyły eko nawyki – zachęcały uczniów do segregacji odpadów,
podkreślając przy tym, dlaczego warto to robić. Zgodnie z hasłem: „Bez edukacji nie ma
segregacji – bez segregacji nie ma recyklingu – bez recyklingu nie ma pięknej planety”.
Nauczyciel zaangażowany w realizację programu Pani Ewa Węska.
11. Kreatywna Edukacja – kolejna część korytarza szkolonego zamieniła się w nietuzinkową
przestrzeń . Wszystko zrobione z myślą o uczniach, aby każda chwila w szkole w kreatywny
sposób była wykorzystana na przyswajanie wiedzy – tym razem z MATEMATYKI
Fotorelacja znajduje się w zakładce Rada Rodziców.
12. Z powodu pandemii Covid-19 nie odbyły się zaplanowane uroczystości szkolne oraz
II Bal Charytatywny.
5. Fundusze zewnętrzne:
1. Pozyskanie 55 000,00 zł na utworzenie Szkolnego Centrum Innowacji w ramach wniosku
złożonego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kraśnik. Szkolne Centrum Innowacji będzie
wyjątkowym miejscem, gdzie nasze dzieci będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania
we współpracy z nauczycielami tworząc nowoczesną szkołę – sprzyjającą nauce. Lekcje
prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych
zainteresują uczniów, przykują ich uwagę i wzmocnią efekt poznawczy. Uczeń angażując
wszystkie zmysły, zdecydowanie lepiej zapamięta to czego się nauczy. Rezultatem
wprowadzonej innowacji będą lepsze wyniki w nauce. Okres realizacji II-III kwartał 2021 r.
Należy zaznaczyć, że Szkolne Centrum Innowacji nie powstałoby, gdyby nie zgoda Pani
Dyrektor Szkoły Moniki Kuśmierz na przedmiotowe działanie. To przyzwolenie otworzyło
drogę Radzie Rodziców do podjęcia kroków by napisać wniosek i złożyć projekt do Budżetu
Obywatelskiego Miasta Kraśnik na rok 2021.
2. Pozyskanie 8 000,00 zł na realizację działań profilaktycznych w ramach złożonego wniosku
„Nie daj się złapać w sieć uzależnień 2021” Planowany okres realizacji III-IV kwartał 2021 r.
Dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców
przystąpiła również do realizacji programu: „Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły”.
Program umożliwia gromadzenie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice
Szkole” środków pochodzących z 1% Państwa podatku dochodowego. Informacje o wysokości
zebranych środków w ramach w/w programu zostaną przekazane w III kwartał 2021 r.
6. Fundusz Rady Rodziców:
Działalność finansowa stanowi dominującą sferę pracy Rady Rodziców. Zgodnie z podjętą uchwałą
wpłata na Fundusz Rady Rodziców wynosiła 50,00 zł jednorazowo lub w dwóch ratach
semestralnych po 25,00 zł . Była również możliwość wpłaty deklarowanej min. 20 zł na cały rok
szkolny. W efekcie końcowym po odliczeniu prowizji, konto Rady Rodziców zostało zasilone
o kwotę: 9 541,75 zł. (to jest o 672,65 zł więcej niż w ubiegłym roku szkolnym)
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Poniższe wykresy przedstawiają wysokość dokonywanych wpłat na Fundusz Rady Rodziców
z podziałem na klasy I-III, oraz klasy IV-VIII
Wykres 1. Wysokość wpłat na Fundusz RR z klas I-III

Wniosek: Najwyższe wpłaty w przedziale 590-695 zł odnotowano w klasach IA, IB, IIC i IIIA.
Wykres 2. Wysokość wpłat na Fundusz RR z klas IV-VIII
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Wniosek: Najwyższe wpłaty w przedziale 620-1010 zł odnotowano w klasach IVC VIID i VB.
W okresie sprawozdawczym 100% składek na Fundusz Rady Rodziców zebrano tylko w dwóch
klasach: klasa III A i klasa VB.
Prezydium Rady Rodziców stara się dysponować funduszami Rady w sposób racjonalny, i na tyle
wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów. Zestawienie przychodów
i rozchodów, środków finansowych Rady obejmujących okres od września 2020 r. do sierpnia 2021 r.
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zostanie przedstawione we wrześniu 2021 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców
oraz zostanie opublikowane na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.
W imieniu Prezydium Rady Rodziców składam serdecznie podziękowania Dyrekcji Szkoły,
Nauczycielom, przedstawicielom Rad Oddziałowych oraz wszystkim Rodzicom za owocną
współpracę w mijającym roku szkolnym. Po raz kolejny pokazaliśmy, że DZIAŁAJĄC RAZEM
słowo NIEMOŹLIWE nie istnieje.
Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu w naszej szkole zostały zrealizowane Ogólnopolskie
Programy Edukacyjne,

odbyły się warsztaty ekologiczne, kolejna część korytarza szkolonego

zamieniła się w nietuzinkową przestrzeń i co najważniejsze powstanie Szkolnego Centrum Innowacji
– sala multimedialna na miarę dzisiejszych potrzeb i standardów nauczania w XXI wieku.
Za to wspólne działanie w tym trudnym czasie wszystkim DZIĘKUJĘ. Jesteście WIELCY :)
Mam nadzieję, że nowy rok szkolny 2021/2022 da nam jeszcze większe możliwości rozwoju
do podejmowania wspólnych działań na rzecz społeczności szkolnej. A MY Rodzice – bardziej
zmobilizujemy się do wpłacania składek na rzecz Funduszu Rady Rodziców, bo dzięki tym środkom
możemy zadbać o wszechstronny rozwój Naszych dzieci, podejmować nowe –

innowacyjne

działania, tworząc nowoczesną szkołę – sprzyjającą nauce.

.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Janczarek
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