
Przedstawiamy Państwu podsumowanie pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 

1. Z uwagi na docierające sygnały zainteresowania wśród Rodziców tematem nauki języka niemieckiego, 

przeprowadziliśmy ankietę wśród Rodziców uczniów kl.1-5 z zapytaniem od której klasy chcieliby, aby 

dzieci w SP w Buku rozpoczynały naukę j. niemieckiego. Frekwencja wyniosła 83%, bardzo dziękujemy 

za tak liczny udział.  

• 32% Rodziców odpowiedziało, że nauka j. niemieckiego powinna zacząć się od kl.5,  

• 23% chciało by dzieci zaczynały przygodę z drugim językiem obcym od kl.6, 

• 45% zwolenników nauki j. niemieckiego od kl.7.  

2. Jesienią 2019r przekazaliśmy darowiznę w wysokości 1.000 zł i dołączyliśmy się do zrzutki na operację 

rekonstrukcji wiązadła i rehabilitację uczennicy naszej szkoły, piłkarki ręcznej. 

3. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim przeprowadziliśmy akcję Mikołajki. Wszyscy uczniowie 

otrzymali słodkie upominki (2.355 zł). 

4. 11 stycznia 2020r. w restauracji Melodia odbyła się organizowana przez Radę Rodziców zabawa 

karnawałowa, która jak co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku przyniosła 

niespodziewany dochód 6.820 zł. Dziękujemy wszystkim gościom i zaangażowanym osobom! 

5. W planach było zorganizowanie wspólnie z Samorządem Uczniowskim  „Mam Talent” wśród uczniów 

naszej szkoły. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze zamiary. 

6. Ze względu na powracający temat zgłaszany przez Rodziców, wystosowaliśmy do Dyrekcji prośbę  

o bardziej czytelną informację odnośnie oceny z zachowania naszych dzieci. Wg Statutu Szkoły  

i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania ocena z zachowania ma pełnić funkcję informacyjną, 

motywującą i uświadamiać uczniom ich mocne oraz słabe strony w odniesieniu do oczekiwań szkoły. 

Do tej pory ilość punktów z zachowania, którą otrzymywali uczniowie niewiele mówiła. Dziękujemy za 

pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, a Wychowawcom BARDZO dziękujemy za czas, który 

poświecili wypełniając indywidualne arkusze! 

7. W związku z pandemią i zdalnym nauczaniem, po przeanalizowaniu opinii przedstawicieli klas, 

wystosowaliśmy na początku maja apel do nauczycieli o zwiększenie lekcji online. Dzięki nim dzieci 

efektywnie kontynuowały zdalną edukację. W tym miejscu serdeczne podziękowania dla wszystkich 

zaangażowanych Pedagogów, którzy pozytywnie zareagowali na nasz apel. 

8. Pozytywnie zaopiniowaliśmy: 

• Propozycję podręczników dla kl.4 i 7 Szkoły Podstawowej, 

• Propozycję dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020, 

• Propozycje długości przerw w roku szkolnym 2019/2020, 

• Projekt Planu Finansowego szkoły na rok 2020, 

• Pracę 4 Pedagogów ubiegających się o awans zawodowy. 

9. Odbyliśmy kilkanaście spotkań w gronie Rady Rodziców oraz 3 spotkania z Dyrekcją. 

10. Na początku roku szkolnego ustanowiliśmy uchwały, na mocy których z powodu bardzo niskich wpłat 

na konto RR zrezygnowaliśmy z zakupu nagród dla dzieci wyróżnianych na koniec roku oraz  

kończących blok edukacji wczesnoszkolnej (kl.3). Zrezygnowaliśmy również z możliwości pozostawienia 

30% wpłaty na RR na rzecz klasy. Postanowiliśmy zebrane środki przeznaczyć dla wszystkich dzieci.   

11. Ze środków RR zakupiliśmy na koniec roku szkolnego: 

• 3 sztuki kraników/poidełek, które zostały zamontowane w budynku nr 2 (dla kl.4-8). Bardzo 

dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej za pomoc i bezpłatny montaż, 

• 2 stoły zewnętrzne do ping-ponga, eko rakietki, piłeczki do budynku nr 2, 

• Grę zewnętrzną, podwórkową Chińczyk dla dzieci kl.1-3, 

• W planach jest jeszcze zakup refleksomierza, piłek i sprzętu sportowego, który uatrakcyjni uczniom 

spędzanie przerw. 

12. Przedstawiamy zestawienie finansowe za miniony rok szkolny: 

 



WPŁYWY:     

1. Składki na Komitet Rodzicielski        10.772 zł. (15,50 na dziecko) 

2. Dochód z zabawy karnawałowej          6.820 zł. 

   17.592 zł. 

WYDATKI: 

1. Kraniki/poidełka (3 sztuki)      6.144 zł. 

2. Gra podwórkowa Chińczyk       3.500 zł. 

3. Stoły zewnętrzne do ping-ponga, rakietki     5.013 zł. 

4. Mikołajki         2.355 zł. 

5. Tablo dla wszystkich uczniów z kl.8     1.820 zł. 

6. Darowizna         1.000 zł. 

7. Dofinansowanie wycieczek      1.050 zł. 

(rozliczenie wycieczek z poprzedniego roku szkolnego) 

8. Pizza dla klasy z najwyższą wpłatą na RR        250 zł. 

9. Ciasto na Dzień Nauczyciela            405 zł. 

10. Inne (spotkanie z burmistrzem, kwiaty, gwiazdka)      637 zł. 

22.174 zł. 

 

Różnicę pomiędzy wydatkami a wpływami pokryła nadwyżka z poprzednich lat. 

Niestety martwią nas niskie wpływy na konto Rady Rodziców, w tym roku szkolnym zaledwie 15,50 zł na 

dziecko (w ubiegłym 12 zł). Trudno z takim budżetem kierować inicjatywy dla wszystkich uczniów… a przecież 

prawie wszyscy uczniowie z kraników, stołów, gier i słodyczy korzystają… 

 

Na koniec kierujemy podziękowania dla wszystkich Rodziców zaangażowanych w pracę Rady Rodziców: za 

obecność i aktywny udział w zebraniach oraz pomoc w realizacji zadań. Kilkoro z nas kończy w tym roku 

szkolnym przygodę z Radą Rodziców. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Słowa 

podziękowania również dla Dyrekcji za współpracę, spotkania, otwarty dialog i akceptację naszych postulatów 

(chociaż niekiedy zdarzały się zgrzyty ☺). 

Osobne podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego i Pani Jolanty Wojcińskiej za kilka wspólnie 

przeprowadzonych akcji. 

 

Całemu Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom szkoły i uczniom życzymy udanych wakacji,  

a absolwentom powodzenia w kolejnym etapie, który przed Wami. 

 

Z poważaniem 

Rada Rodziców SP w Buku 

 

 


