Piastów, dnia 11czerwca 2018r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIASTOWIE
ZA ROK 2017/2018
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie, podsumowując rok swojej działalności
przedstawia Rodzicom uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok 2017/2018
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na pierwszym zebraniu
plenarnym Rady Rodziców we wrześniu 2017 r. W jej skład weszło 20 członków - przedstawicieli rodziców
uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej. W trybie głosowania spośród 20 reprezentantów
trójek klasowych wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w składzie:
1. Przewodnicząca – Angelika Dalecka (przedstawiciel z klasy 0A).
2. Z-ca Przewodniczącej Ewa Łępicka (przedstawiciel z klasy IA).
3. Skarbnik Robert Sababady (przedstawiciel z klasy IVB).
4. Sekretarz Magdalena Koziarek (przedstawiciel z klasy VA).
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań Rady Rodziców. W jednym z nich uczestniczyła Pani Dyrektor
Urszula Skrzypczak oraz przedstawiciele Grona Pedagogicznego.
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Zorganizowała całoroczną zbiórkę nakrętek plastikowych.
Warsztaty Bożonarodzeniowe.
Mikołajki.
Dzień Nauczyciela.
Brała udział w szkoleniu dla Rodziców dotyczące cyberprzemocy w sieci.
Podpisała umowy najmu sali gimnastycznej w SP 1 dla uczniów.
Zorganizowała bal karnawałowy dla dzieci klas 0-3 oraz 4-7.
Zakupiła stroje dla chóru SP1.
Zorganizowała Dzień Dziecka.
Dofinansowała, a w niektórych wypadkach finansowała, nagrody w konkursach szkolnych.
Zakupiła prenumeratę czasopism: ”Świerszczyk” oraz „Kumpel" i "Viktor Junior”.
Dofinansowała wycieczki dla uczniów mających trudną sytuację materialną.
Zorganizowała żywą Lekcję Historii dzięki wsparciu Piastowskiego Archiwum Miejskiego.
Zorganizowała warsztaty wirtualnej redakcji.
Współpracowała z Radą Miasta nad opracowaniem planu parkowania dla szkoły.
Utworzyliśmy plan pracy na rok 2017/2018.
Pozyskaliśmy sponsorów na koszulki dla wolontariatu w SP1
- na artykuły biurowe do świetlicy szkolnej,
- na bal karnawałowy,
- atrakcję dla dzieci na piknik szkolny, który odbędzie się we wrześniu 2018 roku.
Wybraliśmy fotografa COMOSTUDIO.
Wybraliśmy firmę ubezpieczeniową INTER RISK.
Opiniowaliśmy dorobek pedagogiczny 8 nauczycieli na wniosek Pani Dyrektor.
Prężnie działamy na FB, informując rodziców o bieżących sprawach, co poprawia komunikację z
rodzicami.
Przygotowaliśmy wraz z dziećmi pudełko na nakrętki.

23. Braliśmy udział w Koncercie Noworocznym i wspieraliśmy szkolę w zrobieniu dekoracji.
24. Podjęliśmy decyzję o zmianie cateringu w naszej szkole z racji niezadowolenia dzieci i rodziców.
Decyzję podjęliśmy po przeprowadzeniu ankiety przez Samorząd Uczniowski i wizytę na stołówce
szkolnej, po sprawdzeniu smaku obiadów oraz sposobu i bezpieczeństwa ich wydawania.
25. Czekamy na Wasze opinie, co zrobiliśmy dobrze, co jest źle, a co mogło by być lepiej
Członkowie Prezydium Rady Rodziców wnieśli wkład własnej pracy, zaangażowanie w życie szkoły,
wielokrotnie ofiarując swoje wsparcie i udział w wielu uroczystościach oraz starając się podjąć partnerską
współprace zarówno z Dyrekcją jak i Gronem Pedagogicznym. Realizując swoje statutowe zadania w minionym
roku szkolnym Rada Rodziców podejmowała działanie mające na celu wspieranie bieżącej działalności naszej
Szkoły. Jedynymi źródłami finansowania działalności Rady Rodziców są dobrowolne składki wnoszone
przez rodziców uczniów oraz prowizji cateringu (2 %) i fotografa (15%)
W dniu 12 czerwca 2018 roku na zebraniu Rada Rodziców podsumowała okres swojej działalności

Dziękuję za współpracę i okazaną pomoc
Przewodnicząca Rady Rodziców

Angelika Dalecka

