
Drodzy Rodzice, 

Zarząd Rady Rodziców przy SP w Buku chciałby przedstawić  sprawozdanie ze swojej działalności za 

rok szkolny 2018/2019 

1. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu kwoty 10.000 zł 

dla uczniów naszej szkoły na dofinansowanie wycieczek kulturoznawczych w roku szkolnym 

2018/2019. Nie wszystkie klasy się jeszcze rozliczyły, proszę o kontakt ze skarbnikiem RR. 

2. Uchwaliliśmy nowy regulamin Rady Rodziców. 

3. Z okazji Mikołajek już tradycyjnie wszyscy uczniowie zostali obdarowani słodkimi upominkami. 

4. W lutym w Starym Spichlerzu odbyła się zabawa karnawałowa, frekwencja dopisała dzięki czemu 

udało się nam zebrać dodatkowe fundusze. 

5. W marcu przeprowadziliśmy ankietę wśród Rodziców dotyczącą ilości szkół podstawowych w 

Buku. Większość Państwa zagłosowała za obecnie funkcjonującym rozwiązaniem, czyli 1 szkoła 

podstawowa w 2 budynkach. 

6. Spotkaliśmy się dwukrotnie z Dyrekcją naszej szkoły celem omówienia bieżących tematów oraz  

tych, które Państwo nam zgłaszacie. Efekty już są: osobne lekcje W-F dla dziewcząt i chłopców w 

starszych klasach, zebrania z rodzicami rozłożone na 2 dni, w różnych godzinach. Brawo! 

7. W czerwcu 2019r. z inicjatywy Rady Rodziców i Dyrekcji odbyło się spotkanie  z  Panem 

Burmistrzem, w którym uczestniczyły również Panie Dyrektor, przedstawiciele grona 

pedagogicznego, Samorządu Uczniowskiego oraz  Rady Rodziców. Omówione zostały aktualne 

tematy dotyczące edukacji w naszej szkole. Przedstawiliśmy także wspólne oczekiwania i prośby 

m.in. o: 

-  zagospodarowanie terenu przyległego do budynku SP przy ul. Szkolnej (zburzenie starego 

budynku po Bukowiance i wybudowaniu w tym miejscu parkingu oraz terenu zielonego, 

zacienionego, z którego mogliby korzystać uczniowie klas 1-3 w czasie przerw), 

-  zagospodarowanie terenu między budynkiem SP przy ul.Szarych Szeregów a budynkiem Szkoły 

Branżowej (wybudowanie boisk dla młodzieży), 

- zwiększenie ilości zajęć dodatkowych dla uczniów naszej szkoły, zwłaszcza drugiego języka 

obcego, który decyzją Pana Burmistrza został wycofany z kl.5 i uczniowie będą się go uczyć 

dopiero od kl.7, 

- zwiększenie etatu pielęgniarki, 

- dofinansowanie obiadów, które zdaniem wielu Rodziców są zbyt drogie w naszej placówce 

8. Podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu ubezpieczenia uczniów od NNW zmieniając sposób 

zgłoszenia dzieci do tego ubezpieczenia (on-line, indywidualny wybór wysokości składki). 

9. Zdecydowaliśmy o pozostawieniu składki na Komitet Rodzicielski na rok szkolny 2019/2020 w 

wysokości 40 zł. (można wpłacać oczywiście więcej  ). Dzięki tym składkom możliwe jest 

podjęcie przez RR inicjatyw skierowanych do wszystkich uczniów naszej szkoły. 

10. 9 września 2019r. odbyło się ostatnie zebranie RR, na którym podsumowaliśmy miniony rok. 

Jeśli chodzi o sferę finansów – stratę pokryła nadwyżka z poprzednich lat. Zgodnie jednak 

stwierdziliśmy, że przy tak dużej ilości dzieci wyróżnianych na koniec roku szkolnego i tak 

niewielkich wpłatach na Komitet Rodzicielski, RR nie stać na finansowanie książek dzieciom 

wyróżnionym. Decyzję w tej kwestii pozostawiliśmy jednak zarządowi kolejnej kadencji. 

Przedstawiam zestawienie finansowe za miniony rok: 

 



WPŁYWY  

1. SKŁADKI RR     8402,00 

2. DOCHÓD Z ZABAWY    2750,00 

3. ODSETKI          17,20 

          11 169,20 

 

WYDATKI 

1. ZWROTY ZA WYCIECZKI   6045,00 

2. MIKOŁAJ-SŁODYCZE    1309,00 

3. KWIATY       490,00 

4. CIASTO NA DZIEŃ NAUCZYCIELA    350,00 

5. TABLO KLASY 8    1620,00 

6. DOFINANSOWANIE WYCIECZKI     390,00 

7. KSIĄŻKI-PASOWANIE UCZNIA    560,00 

8. KSIĄŻKI NA ZAKOŃCZENIE ROKU  3786,00 

9. INNE KOSZTY (kopert, druk)     130,00 

          14 680,00 

 

Z poważaniem 

Rada Rodziców SP Buk 

 

 

 


