
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

W  roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców zrealizowała następujące zadania: 

1) Funkcjonowanie Rady Rodziców: 

• Cykliczne spotkania w ciągu roku szkolnego przed zebraniami z rodzicami, aby Trójki 

Klasowe miały komplet informacji dla przekazania dla rodziców, omawianie 

bieżących spraw, projektów, problemów. 

• Aktualizacja zakładki RADA RODZICÓW na stronie internetowej szkoły. Umieszczane 

są w niej uchwały jako wynik spotkań, informacje finansowe, regulaminy, wnioski do 

Funduszu Socjalnego itp. 

• Uruchomienie skrzynki mailowej do zbierania pomysłów i kontaktu z rodzicami i 

instytucjami zewnętrznymi. 

• Stworzenie i zatwierdzenie regulaminu RR . 

• Wysłanie informacji do rodziców z prośbą o deklaracje dotyczące wpłat – poprawa 

wypłacalności o 41% w stosunku do kwoty wpłat w roku szkolnym 2015/2016. 

2) Uruchomienie Funduszu Socjalnego,, 

• utworzenie regulaminu prac Komisji Socjalnej  i wniosku o dofinansowanie. 

• rozpowszechnienie informacji o Funduszu poprzez umieszczenie ich na tablicach we 

wszystkich placówkach oraz informacje wysyłane przez LIBRUSa. 

• pozytywnie rozpatrzone wszystkie złożone podania. 

• wsparcie dla  13 uczniów z  9 klas na łączną kwotę    2 940,00 zł  

3) Źródełka – optymalizacja kosztów 

• Wykupienie źródełek w 3 placówkach za 1 zł i przejęcie funkcji serwisowych dzięki 

współpracy z rodzicami (zgłosił się rodzic , który jest hydraulikiem  - cykliczna 

wymiana filtrów)  

• Zakup źródełka wraz z filtrami w nowym budynku szkoły na ul. Sprawnej 35A (koszt 

2000 zł BRUTTO; koszt zaproponowany przez wcześniejszego dostawcę 4300 zł 

BRUTTO + obowiązkowy płatny serwis co 6 miesięcy) 

• Działania przyczyniły się do obniżenia kosztów utrzymania źródełek zaplanowanych w 

budżecie Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 i obniżenia kosztów o ponad 80% 

w kolejnych latach. Fundusze zaoszczędzone w ten sposób będą przeznaczone na 

potrzeby uczniów. 

4) Pomysły Rady Rodziców na Dzień Patrona Szkoły 

• Organizacja cyklu spotkań z różnymi podróżnikami (bezpłatnie) 

• Wsparcie w opracowaniu scenariusza spotkań i zaplanowaniu działań. 

5) Rezygnacja z nagród książkowych w konkursach szkolnych na rzecz dyplomów. Nagrody 

pojawiały się tylko po uzasadnionych wnioskach nauczycieli.  

6) Zamówienie grafik i sfinansowanie dyplomów (z logo szkoły, w różnych szatach graficznych, 

na różne okoliczności). 

7) Projekt wsparcia celowego „Książki dla szkolnej biblioteki” 

• Przygotowanie zasad i koncepcji 

• Współpraca z Paniami Bibliotekami 

• Zaangażowanie rodziców z wszystkich klas 



• Biblioteka szkolna zyskała 206 książek w ciągu 3 tygodni akcji, za kwotę ponad 

4000zł 

• Udział w akcji wzięło 98% klas 

8) Budżet partycypacyjny – zgłoszenie 4 projektów 

• (387) BOISKO NASZYCH MARZEŃ - modernizacja boiska przy SP 154 w Warszawie 

335.000 zł 

• (897) CZYTANIE NIE JEST NUDNE (zakup nowości wydawniczych i lektur zgodnych z 

nową podstawą programową do szkolnej biblioteki)20.000 zł 

• (388) SIŁOWNIA TYPU WORKOUT PRZY SP 154 W WARSZAWIE 20.000 zł 

• (905) PARKING TYPU KISSRIDE NA SPRAWNEJ 3.000 zł 

• 3 pierwsze projekty po prezentacjach i konsultacjach urzędników zakwalifikowały się 

do głosowania. Niestety zbyt mała liczba głosów spowodowała, że projekty nie 

zostaną zrealizowane. 

9) Poprawa bezpieczeństwa i miejsca do parkowania na Sprawnej 35A i Sprawnej 28 

• Przygotowanie pomysłów poprawy warunków komunikacji i parkowania we 

współpracy z Dyrekcją szkoły 

• Spotkanie z Burmistrzem Białołęki w celu przedstawienia pomysłów 

• Uzyskanie wstępnej zgody władz dzielnicy na wydzierżawienie od osoby prywatnej 

terenu – dostaliśmy zapewnienie, że Dzielnica wygospodaruje na ten cel środki 

(konieczna próba kontaktu z właścicielem posesji sąsiadującej ze szkołą) 

10) Sfinansowanie materiałów (w tym nagród) wykorzystywanych na kółku plastycznym, 

prowadzonym przez Panią Annę Lis-Radosz  

11) Sfinansowanie udziału uzdolnionych matematycznie uczniów w konkursie KANGUR 

MATEMATYCZNY za udział uczniów kl.2-6 

12) Słodkie powitanie wiosny – zakup lizaków dla wszystkich uczniów szkoły w kształcie 

wiosennych kwiatków i ich dystrybucja we wszystkich placówkach w dn. 21 marca  

13) Sfinansowanie krawatów i apaszek do pocztu sztandarowego (poprzednie miały nieaktualne 

logo i długość 38 cm – jak dla 6 latków)  

14) Sfinansowanie organizacji turnieju szachowego organizowanego w naszej szkole 

15) Sfinansowanie zakupu koszulek z logo szkoły dla dzieci niepełnosprawnych na zawody 

sportowe Igrzyska dzieci niepełnosprawnych na Targówku 

16) Wsparcie w organizacji dnia sportu dla klas 4-6 

• Zakup pucharów i upominków dla każdej klasy:  

17) Organizacja SPORTOWEGO DNIA DZIECKA dla klas 0-3 na Sprawnej 35A 

• Organizacja i sfinansowanie całej imprezy 

18) Zakup bonów na koniec roku szkolnego dla wszystkich uczniów wzorowych i uczniów z 

wyróżnieniem 


