
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  

w roku szkolnym 2009-2010. 
 

Zarząd Rady Rodziców w składzie: 

Dorota Gazarkiewicz – przewodnicząca 

Dorota Szmuksta – z-ca przewodniczącej 

Joanna Karczmarek – Góras – skarbnik 

Jerzy Karbowski - sekretarz 

Krzysztof Pietkiewicz – członek RR 
 

podsumowując rok swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Radzie 

Pedagogicznej oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie, sprawozdanie za rok 

szkolny 2009/2010. 

 

1. Wspólnie z Nauczycielami i Pedagogiem szkolnym Rada Rodziców zatwierdziła 

Program Wychowawczy i Profilaktyki. 

  

2. Rada Rodziców wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym podjęła dialog w 

kwestii: organizacji przerw w klasach I-III, asortymentu szkolnego sklepiku, 

organizacji lekcji WF, opieki medycznej w szkole, organizacji wolontariatu 

wspomagającego klasy integracyjne, przedłużenia kadencji Pani Dyrektor. 

 

3. Pani Dyrektor Beata Ciesielska – Pocialik przekazała Radzie Rodziców projekt 

planu finansowego szkoły na rok 2010, który został przez RR pozytywnie 

zaopiniowany. 

 

4. Rada Rodziców zajęła się organizacją wolontariatu wspierającego naukę 
j.angielskiego w naszej szkole oraz sfinansowała „kieszonkowe” dla wolontariuszy 

w kwocie 2.450,00 zł. 

 

5. Podczas majowego Pikniku Integracyjnego w naszej szkole Rada Rodziców 

zorganizowała kiermasz ciast. Zebrana kwota 977,00 zł. zostanie przeznaczona na 

sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych uczniów naszej placówki oświatowej 

w roku szkolnym 2010/2011. 

 

6. Rada Rodziców gromadziła fundusze z dobrowolnie zadeklarowanych składek i 

wydatkowała je na podstawie preliminarza w łącznej kwocie 30.305,00 zł, co daje 

70,4% ogółu uczniów. Średnia składka przypadająca na jednego ucznia wyniosła 

50,42 zł.  

 

7. Rada Rodziców wspierając działalność dydaktyczną szkoły przekazała środki    

finansowe na następujące cele: 

• sfinansowanie spektaklu teatralnego dla klas 0-II na terenie Art. Bemu w kwocie - 

2.330,00zł, 

• sfinansowanie wyjścia do kina dla najlepiej wpłacających klas III-VI w kwocie 

2.064,00 zł, 

• sfinansowanie wyjść kulturalnych dla klas O w kwocie 577,00 zł, 



• zakup podręczników dla klas V i VI w ramach akcji „Lekki plecak” w kwocie 2600,60 

zł, 

• zakup nagród na konkursy szkolne i międzyszkolne: matematyczne, przyrodnicze, 

polonistyczne, językowe, recytatorskie, ortograficzne, plastyczne, biblioteczne a także 

na te związane z przeprowadzaną w szkole akcją Szkoły Promującej Zdrowie, jak 

również na konkursy: „Tacy-sami”, „Warszawa – miasto, które kocham”, „Zabawka 

ze skrawka”, konkurs kolęd  – na łączną kwotę 2.410,43 zł, 

• dofinansowanie wpisowego w konkursach matematycznych KANGUR i ALFIK – 

731,25 zł, 

• sfinansowanie wpisowego w konkursach językowych w kwocie 434,40 zł, 

• sfinansowanie prenumeraty czasopism do biblioteki – 134,01 zł, 

• dofinansowanie zakupu elementów strojów dla zespołów tanecznych Rytm i Tempo – 

332,05 zł, 

• dofinansowanie artykułów papierniczych przeznaczonych do dekoracji szkoły w 

kwocie 836,62 zł, 

• przekazanie nagród  dla trzech najlepiej wpłacających klas w kwocie 900 zł. 

 

8. Rada Rodziców zajęła się wsparciem szklonych imprez okolicznościowych poprzez: 

• zorganizowanie i sfinansowanie balu karnawałowego dla klas 0-III w kwocie 

2.300,00 zł,  

• zorganizowanie i sfinansowanie dyskoteki karnawałowej dla klas starszych IV-VI na 

kwotę 1.000,00 zł. 

 

9.  Rada Rodziców na koniec roku szkolnego 2009/2010 zakupiła nagrody dla uczniów 

za ich osiągnięcia edukacyjne i sportowe: 

• nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre 

wyniki w nauce, zaangażowanie i udział w różnego rodzaju konkursach oraz 

wzorowe zachowanie –  6.322,62 zł (w tym książki i dyplomy dla wszystkich dzieci 

kończących „zerówkę”), 

• pamiątki dla absolwentów klas VI-tych – 1000,00 zł, 

• oraz nagrody za osiągnięcia sportowe: statuetki i medale – 744,54 zł. 

 

10. Rada Rodziców podjęła działalność w celu wsparcia najuboższych uczniów szkoły, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez dofinansowanie ich wyjść 
do kina, teatru, wycieczek i zielonych szkół, na łączną kwotę 2.000,00 zł. 

 

11. Rada Rodziców rozbudowała stronę internetową szkoły w zakresie spraw własnych. 

 

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

szkoły wielokrotnie oferując swoje wsparcie i udział w wielu uroczystościach oraz 

starając się podjąć partnerską współpracę zarówno z Dyrekcją jak i Gronem 

Pedagogicznym. 

 

 

Zarząd Rady Rodziców 
 

 

Warszawa dnia 13.09.2010 

 

 


