
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 

2010/2011. 

 

Zarząd Rady Rodziców w składzie: 
Dorota Gazarkiewicz – przewodnicząca 
Beata Adameczek-Gomoła - z-ca przewodniczącej 
Beata Początek – skarbnik 
Iwona Wiewiór – sekretarz 
Sebastian Maciejewski – członek RR 
 
podsumowując rok swojej działalności przedstawia rodzicom uczniów, Radzie Pedagogicznej 
oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie, sprawozdanie za rok szkolny 
2010/2011. 
 
 

1. Wspólnie z nauczycielami i Pedagogiem szkolnym Rada Rodziców uchwaliła Program 
Wychowawczy i Wczesnej Profilaktyki. 
 

2. Rada Rodziców wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym podjęła dialog w kwestii 
asortymentu i higieny w sklepiku szkolnym. 
 

3. Pani Dyrektor Beata Ciesielska-Pocialik przekazała Radzie Rodziców projekt planu 
finansowego szkoły na rok 2011, który został przez RR negatywnie zaopiniowany. 
 

4. Rada Rodziców brała czynny udział w akcji „Lekki tornister”. W ramach powyższej 
akcji sfinansowała również zakup podręczników dla klas VI w wysokości 1000,88 zł. 
Podręczniki zostały przekazane na stan szkoły. 
 

5. Rada Rodziców wspierała i wspomagała przedstawicieli szkoły w promowaniu  
i kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły poprzez liczne imprezy i uroczystości.  
 

6. Wspólnie z nauczycielami i rodzicami uczniów, Rada Rodziców brała udział  
w zbiórkach makulatury, plastikowych korków i innych surowców wtórnych i włączała 
się w akcje ekologiczne. 
 

7. Podczas czerwcowego Pikniku Integracyjnego w naszej szkole Rada Rodziców 
zorganizowała kiermasz ciast. Zebrana kwota w wysokości 906,00 zł, zostanie 
przeznaczona na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły 
w roku szkolnym 2011/2012. 
 

8. Rada Rodziców gromadziła fundusze z dobrowolnie zadeklarowanych składek  
w łącznej kwocie 33 415 zł, wpłat dokonało 73,10 % ogółu uczniów. Średnia składka 
przypadająca na jednego ucznia wyniosła 50,78 zł. 



 

9. Rada Rodziców wspierając działalnośd dydaktyczną szkoły przekazała środki 
finansowe na następujące cele: 
 Sfinansowanie spektaklu dla klas 0-I na terenie Art. Bemu w kwocie - 

3 600,00zł. 
 Zakup nagród na konkursy szkolne i międzyszkolne: matematyczne, 

przyrodnicze, polonistyczne, językowe, recytatorskie, ortograficzne, 
plastyczne, i inne, a także na te związane z przeprowadzaną w szkole akcją 
Szkoły Promującej  Zdrowie, jak również na konkursy: „Bezpieczny Internet”, 
„W trosce o naszą Ziemię”, „Klasa na medal”, „Zabawka ze skrawka”, 
„Bohaterowie baśni Andersena” – na łączną kwotę 5 492,47 zł. 

 Dofinansowanie wpisowego w konkursach matematycznych KANGUR i ALFIK – 
642,00 zł. 

 Sfinansowanie wpisowego w konkursach językowych w kwocie – 400,10 zł. 
 Sfinansowanie prenumeraty czasopism do biblioteki – 252,54 zł. 
 Dofinansowanie artykułów papierniczych przeznaczonych na dekorację szkoły 

w kwocie 525,52 zł 
 

10.  Rada Rodziców zakupiła 4 zegary szachowe – 520,00 zł  
 

11.  Dofinansowanie apteczki do pomocy przed medycznej w gabinecie lekarskim oraz dla 
Katedry Wychowania Fizycznego w kwocie 798,22 zł 

 
12.  Rada Rodziców zajęła się wsparciem szkolnych imprez okolicznościowych poprzez: 

 Zorganizowanie i sfinansowanie balu karnawałowego dla klas 0-III, w kwocie  
1806,91 zł. 

 Zorganizowanie i sfinansowanie dyskoteki karnawałowej dla klas starszych IV-
VI na kwotę 1 000,00 zł. 

 Dofinansowanie balu dla absolwentów klas VI – 600,00 zł. 
 Sfinansowanie koncertu „Życie Fryderyka Chopina” – 609,59zł. 
 Dofinansowanie „Spartakiady klas integracyjnych” – 200,00 zł. 
 Dofinansowanie do „Dnia sportu” – 393,72 zł. 
 Dofinansowanie „Turnieju sześciolatka” – 200,00 zł. 
 

13.  Rada Rodziców zakupiła sprzęt rehabilitacyjny za 920,40 zł. 
 

14.  Rada Rodziców sfinansowała pomoce dydaktyczne na kwotę – 1824,71 zł. 
 

15.  Rada Rodziców na koniec roku szkolnego 2010/2011 zakupiła nagrody dla uczniów za 
ich osiągnięcia edukacyjne i sportowe: 
 Nagrody książkowe dla uczniów na zakooczenie roku szkolnego za bardzo 

dobre wyniki w nauce, zaangażowanie i udział w różnego rodzaju konkursach 
oraz wzorowe zachowanie – 10982,71 zł (w tym książki i dyplomy dla 
wszystkich dzieci kooczących zerówkę). 

 Pamiątki dla absolwentów klas VI – 1 023,75 zł. 
 Nagrody za osiągnięcia sportowe: statuetki i medale – 994,13 zł. 

 



16.  Rada Rodziców sfinansowała warsztaty dla  rodziców „Bezpieczeostwo dzieci w sieci” 
w kwocie – 419,60 zł 

 
17.  Rada Rodziców podjęła działalnośd w celu wsparcia najuboższych uczniów szkoły, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez dofinansowanie ich wyjśd 
do kina, teatru, wycieczek i zielonych szkół, na łączną kwotę 3 605,10 zł. 

 
18.  Członkowie Prezydium RR wnieśli wkład własnej pracy i zaangażowanie w życie 

szkoły, wielokrotnie oferując swoje wsparcie i udział w wielu uroczystościach oraz 
starając się podjąd partnerską współpracę zarówno z Dyrekcją jak i Gronem 
Pedagogicznym.  

 

Zarząd Rady Rodziców 


