
            Uchwała nr  1/2022-2023 

z dnia 29 września 2022 r. 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Komorowie 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Rada Rodziców przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady w roku szkolnym 2021/2022 

przedstawione przez zarząd rady  w brzmieniu zgodnym z załącznikiem . 

 

Załączniki : 

1. Sprawozdanie z działalności Rady  Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 
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Sprawozdanie z działalności  Rady Rodziców  

w roku szkolnym 2021/2022 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wykonywała działania zgodnie z zakresem określonym w 

Regulaminie Rady Rodziców. Zebrania całej Rady Rodziców odbywały się regularnie zgodnie z 

określonym harmonogramem. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią  covid-19 jedno zebranie  

rady odbyło się w formie online.  

Jako główny cel działań Rada Rodziców obrała realizację postulatów dotyczących: 

1. Poprawy obecnej infrastruktury szkoły.  

2. Rozwoju współpracy z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym. 

3. Wspierania działań Samorządu Szkolnego i Szkolnego Koła Wolontariatu. 

4. Profilaktyka i działania wspierające walkę z uzależnieniami wśród uczniów.  

5. Wsparcie i monitorowanie działań szkoły w zakresie ograniczenia epidemii covid-19.  

6. Wyłonienie ajenta szkolnej kuchni i stołówki.  

 

Ad 1 Poprawa obecnej infrastruktury szkoły.  

Rada rodziców przeznaczyła fundusze na zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych 

zgodnie z przyjętym planem finansowym.  Wyremontowane zostały: korytarz na 1 piętrze w budynku 

3  oraz stołówka szkolna . 

Ad 2 Rozwój współpracy z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym. 

Zarząd Rady Rodziców regularnie spotykał się z dyrekcją szkoły . Odbyły się 4 takie spotkania . 

Na spotkaniach na bieżąco omawiane i rozwiązywane były zagadnienia , problemy zgłaszane przez 

rodziców między innymi : nauka online , kwarantanny klas, sposób komunikowania się szkoły z 

rodzicami  , problemy techniczne w pracowni informatycznej , zmiany w infrastrukturze szkoły ( 

pracownie przyszłości ) czy bieżące problemy wychowawcze uczniów. 

Ad 3 Wspierania działań Samorządu Szkolnego i Szkolnego Koła Wolontariatu 

Rada Rodziców w obecnym roku współpracowała z samorządem szkolnym oraz ze szkolnym kołem 

wolontariatu. Współpraca ta z powodu pandemii oraz wojny w Ukrainie przyjęła inny niż w 

poprzednich latach obraz.  Z inicjatywy samorządu część dochodu z kiermaszu wiosennego 

organizowanego przez uczniów zasiliła fundusz Rady Rodziców na pomoc uczniom uchodźcom z 

Ukrainy  

Rada przeznaczyła fundusze na upominki dla wyróżniających się wolontariuszy  

 

 

 



Ad 4  Profilaktyka i działania wspierające walkę z uzależnieniami w śród uczniów.  

Temat profilaktyki uzależnień był stałym punktem spotkań zarządu z dyrekcją szkoły. W ich wyniku 

zorganizowane zostały warsztaty i pogadanki dla uczniów. 

Zarząd rady na spotkaniu z wójtem omawiając ten trudny temat wskazywał na działania jakie może 

podjąć gmina w celu ograniczenia tego zjawiska ( prośba wójta do  policji  o częstsze   patrolowane 

newralgicznych miejsc w gminie , czy kontrola sklepów ) ,  poszerzony został program imprez gminnych 

o prezentacje uświadamiające zagrożenia z tym związane . 

Zostały również omówione z dyrekcją działania i zasady doczytacie ograniczeń używania smartfonów 

przez uczniów na terenie szkoły. 

Ad 5  Wsparcie i monitorowanie działań szkoły w zakresie ograniczenia epidemii 

 covid-19. 

Rada na bieżąco przekazywała informacje i uwagi dotyczące zasad funkcjonowania szkoły w okresie 

ograniczeń związanych z covid-19.  

Ad 6  Wyłonienie ajenta szkolnej kuchni i stołówki . 

 

Rada przeprowadziła ankietę wśród rodziców dotyczącą funkcjonowania oraz oczekiwań wobec ajenta 

kuchni i stołówki szkolnej . 

Wyniki ankiety zostały omówione na zebraniu rady rodziców. Rada zapoznała się z ofertą obecnego 

ajenta firmy Prima Sort i wyraziła zgodę na przedłużenie współpracy. 

 

Rada zgodnie ze swoim regulaminem i przysługującymi jej uprawnieniami opiniowała dokumenty 

szkoły (  Program Wychowawczo – Profilaktyczny , budżet szkoły ). 

Przedstawiciel rady zasiadał w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora ZSO . 

W drugim semestrze rada zaangażowała się w pomoc uczniom uchodźcom z Ukrainny i ich rodzinom 

Zostały zebrane składki celowe . 

Rada Rodziców gromadziła środki ze składek rodziców, które przekazała m.in. na:  

• nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce (kl. 4-8), pamiątki/atrakcje dla uczniów 

kończących poszczególne etapy edukacji ( kl. O, 3 i 8 ) 

• nagrody w  konkursach wiedzy, konkursach plastycznych , konkursach organizowanych przez 

nauczycieli i Samorząd Szkolny; 

• lody z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej; 

• Kwiaty na pomnik-mauzoleum w Pęcicach. 

• Wsparcie finansowe wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji  materialnej  

• Poprawę infrastruktury szkolnej  

 

Szczegółowe zestawienie wydatków znajduje się w oddzielnym sprawozdaniu finansowym. 

Informacje sporządzili  

Andrzej Dąbrowski – Przewodniczący RR  


