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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI RADY RODZICÓW 

PRZY GIMNAZJUM NR 8 W RZESZOWIE 

ZA ROK SZKOLNY 2015/2016  

 

Szanowni Państwo, Szanowna Pani Dyrektor  

 

w imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady przy Gimnazjum nr 8 w 

Rzeszowie za rok szkolny 2015/2016. 

W dniu 14 września 2015 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały wybrane i ukonstytuowały się 

władze Rady Rodziców w następującym składzie:  

– Mariusz Warchoł – Przewodniczący Rady  

– Anna Miarecka – Wiceprzewodnicząca  

– Barbara Bukała – Sekretarz – Katarzyna Michno – Skarbnik. 

Do Komisji rewizyjnej wybrano:  

– Magdalenę Kołodziej, Aleksandrę Wąsowicz-Duch i Edytę Sakowską-Sitarz. 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 7 zebrań plenarnych Rady Rodziców, na których podjęto 11 

Uchwał (wszystkie wykonano). 

W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła w miarę potrzeb Pani Dyrektor Renata 

Drozdowska oraz zapraszani nauczyciele i pedagog. 

 

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania. 

W celu realizacji statutowych działań Rada Rodziców uczestniczyła w: 

1. uchwalaniu – zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły - Programu wychowawczego i Programu 

profilaktyki szkolnej na rok 2015/2016; 

2. opiniowaniu na wniosek Dyrektora Szkoły dorobku zawodowego i pracy 8 nauczycieli stażystów. 

3. wnioskowaniu o zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania przez ujednolicenie stosowanych 

kryteriów 

4. wyborze ubezpieczyciela ubezpieczenia NNW dla uczniów. 

Ponadto Rada Rodziców uchwaliła zmianę do Regulaminu Rady Rodziców Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie 
umożliwiającą udział w zebraniu Rady wykonywany przez pełnomocnika Członka Rady. Wprowadzono 
również praktykę umożliwiającą głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w 
zakresie decyzji finansowych Rady poniżej kwoty 1.000 zł.  

W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców Skarbnik Rady na bieżąco analizował i 
sprawozdawał stan środków finansowych funduszu Rady, wpłaty składek na Radę i zrealizowane wnioski o 
dofinansowanie z funduszu. 

W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała min. następujące przedsięwzięcia: 

- zakup do Szkoły projektora multimedialnego w kwocie 3.500 zł 

- zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach w łącznej kwocie ponad 1.400 zł; 
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- warsztaty z robotyki w kwocie 600 zł; 

- udział uczniów w teatrzykach obcojęzycznych około 600 zł; 

- udział w zawodach sportowych około 500 zł; 

- zakup drobnych prezentów na św. Mikołaja około 300 zł. 

 

Rada Rodziców ma nadzieję, że kontrybucja wniesiona przez Rodziców w formie składek w działalności Szkoły 

w roku 2015/2016 przyniosła wymierne efekty i korzyści dla uczniów i całej społeczności Gimnazjum.  

 

Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w Sprawozdaniu finansowym za rok szkolny 2015/2016 

sporządzonym przez Skarbnika Rady Rodziców Panią Katarzynę Michno. Sprawozdania finansowe i z 

działalności Rady Rodziców zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gimnazjum nr 8 w Rzeszów, w 

zakładce Rady Rodziców. 

 

Ponadto:  

Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach i uroczystościach szkolnych. W 

ramach dobrej współpracy z Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym i personelem administracyjnym, na 

bieżąco załatwiano wszelkie sprawy (w tym również sprawy zgłaszane przez Rodziców, a dotyczące np. 

bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły). Rada Rodziców przez Członków Rady wsparła akcję zbierania 

dobrowolnych składek na Fundusz Pomocy Szkole i dystrybuowała informację o sposobie wydawania środków 

zbieranych na ten cel (szczegółowe informacje o zebranych środkach zawarte zostały w Sprawozdaniu 

finansowym Rady Rodziców). 

 

Uwagi końcowe: 

Działalność finansowa stanowiła nadal dominującą sferę pracy Rady Rodziców. Podobnie jak w roku ubiegłym 

składka roczna na Radę Rodziców winna wg mnie wynieść 50 złotych na pierwsze oraz 30 zł. na drugie i 

kolejne dziecko i oczywiście jest dobrowolna, a wysokość zebranych ostatecznie środków uzależniona jest od 

możliwości finansowych każdej rodziny. Dlatego zwracaliśmy się z apelem do wszystkich Rodziców uczniów 

naszej Szkoły o jak najżyczliwsze przyjęcie ustalenia o wysokości składki licząc na zrozumienie i szeroką 

współpracę. Nieustannie prosiliśmy za pośrednictwem przedstawicieli klas i zachęcaliśmy Rodziców do 

uiszczania składek.   

 

Chciałbym podziękować wszystkim Rodzicom, bo w minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone 

zostało przez Państwa wpłatami w łącznej kwocie 10.972,50 zł. Dysponowaliśmy zebranymi funduszami w 

sposób racjonalny, zgodny z literą prawa, i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej 

grupy uczniów (w roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców wydała łącznie 9.931,97 zł). W dyspozycji Rady 

Rodziców pozostała kwota 5.326,29 zł. Potrzeby szkoły są duże. Pomagajmy naszym dzieciom przez wsparcie 

Dyrekcji i nauczycieli. Jako Rodzice bądźmy obecni w szkole, w której nasze dzieci spędzają tak dużo czasu. 
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Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, 

 

w imieniu ustępującej Rady Rodziców pragnę gorąco podziękować Pani Dyrektor Renacie Drozdowskiej, Gronu 

Pedagogicznemu za współpracę w roku szkolnym 2015/2016. Dziękuję Członkom Rady za obecność na 

zebraniach, za serdeczność, za cierpliwość, za zaufanie, a przede wszystkim za trafne podpowiedzi. Ciepłe 

słowa podziękowania przekazuję pod adresem tych Rodziców, którzy zakończyli swoją pracę w Radzie. 

Dziękuję za wspólne działanie, za szukanie tego, co łączy. Bez Waszej pracy i wielkiego zaangażowania nie 

udałoby nam się wiele spraw. Ponadto słowa podziękowania kieruję również Paniom Beacie Jerszów i 

Adriannie Szmyd, które wspierały nas ewidencjonowaniu wpłat, obsłudze wniosków o dofinansowanie, obrocie 

gotówkowym i innych sprawach między Radą i Rodzicami a personelem Gimnazjum, oraz wszystkim 

pracownikom Szkoły, którzy nigdy nie odmawiali nam swojej pomocy. 

 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców, wnoszę o zatwierdzenie powyższego sprawozdania 

przez Zebranie Rady Rodziców i udzielenie absolutorium ustępującej Radzie. 

 

Z poważaniem,  

Mariusz Warchoł 

Przewodniczący Rady Rodziców 2015/2016  

  

Rzeszów, dnia 26 września 2016r.  

 

W dniu 26 września 2016r zebranie plenarne Rady Rodziców jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującej 

Radzie Rodziców. 


