
Uchwała Nr 1/2016/2017 

z dnia 12.10.2016r.  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 154 w Warszawie  

Działając na podstawie ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zmianami), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karty Nauczyciela i aktów 

wykonawczych do tych ustaw oraz Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 154 

w Warszawie,  Rada Rodziców przyjęcie do realizacji „Planu działań Rady Rodziców na rok szkolny 

2016/2017” 

I. CELE GŁÓWNE FINANSOWE : 
1) ALUZYJNA 

- toaleta przenośna na placu zabaw  (dofinansowanie do zakupu bądź utrzymania) 
2) SPRAWNA 1 

- wymiana nawierzchni boiska na trawę syntetyczną (sfinansowanie ze środków RR lub 
innych pozyskanych od sponsorów) 

3) SPRAWNA 2 
- zakup źródełka z wodą pitną (sfinansowanie całkowite ze środków RR) 

4) LEŚNEJ POLANKI 
- zakup ogólnodostępnego komputera do biblioteki wraz z podstawowym 
oprogramowaniem (MS WINDOWS + MS OFFICE) 

 
II. POZOSTAŁE PLANY FINANSOWE: 
1) Finansowanie źródełek z wodą pitną (utrzymywać dostęp dzieci do czystej wody pitnej. Koszty 

eksploatacyjne m.in. wymiana filtrów oraz przeglądy to koszt około 7 000 zł/ rok) 
2) Finansowanie kółka plastycznego, prowadzonego przez Panią Annę Lis-Radosz. (koszt 50 

zł/miesiąc). Pieniążki przeznaczone są na zakup materiałów plastycznych oraz nagrody dla 
uczniów. 

3) Finansowanie konkursów pozaszkolnych (m.in. ALFIK) 
4) Uruchomienie Funduszu socjalnego – 15% Budżetu Rady Rodziców (dofinansowanie wycieczek 

lub innych sytuacji losowych na podstawie regulaminu i podań od rodziców, wychowawców, 
specjalistów szkolnych) 

5) Konkursy szkolne –  
- rezygnacja z dyplomów na rzecz zdjęć (wykonywanych przez Panią Agnieszkę Czerwińską 
i umieszczenie ich na tablicy w szkole wraz z nazwiskiem laureata) 
- książki za pierwsze miejsce (DO USTALENIA NA KOLEJNYM SPOTKANIU RADY RODZICÓW) 

6) Zakup książek na koniec roku szkolnego dla wzorowych uczniów – bez względu na to czy rodzic 
dokonał wpłaty na Radę Rodziców 
7) Sfinansowanie opłaty za abonament CDA (w celu umożliwienia wyświetlania filmów dla 
uczniów)  

 

III. POZOSTAŁE PLANY NIEFINANSOWE: 

1) Budżet partycypacyjny – napisanie i zgłoszenie projektów 

 MODERNIZACJA BOISKA (ul. Leśnej Polanki) 

 MODERNIZACJA PLACU ZABAW (ul. Leśnej Polanki) 

 Inne  ( w przypadku pojawienia się pomysłów) 

2) Ogródek szkolny 

 Zagospodarowanie, pozyskanie sadzonek od sponsora 



3) Zbiórki plastikowych nakrętek we wszystkich placówkach 

 Organizacja kartonów i ustawienie ich w widocznym miejscu. Kartony mogą być 

opisane, ozdobione przez uczniów świetlicy lub na zajęciach plastycznych 

 Nagłośnienie akcji (meile do rodziców na Librusie, informacja na stronie szkoły, 

informacja na zebraniach itp.) 

 Logistyka (wywóz nakrętek) 

4) Segregator „Rada Rodziców SP 154”- PORTFOLIO w sekretariacie lub bibliotece (aktualizacja 

tego, który już istnieje) 

 Co miesiąc (na koniec) wpisanie wydatków (w punktach co i za ile) i wpływów, aby 

każdy miał stały dostęp do informacji 

5) Modernizacja zakładki RADA RODZICÓW na stronie internetowej szkoły 

- rozbudowa zakładek, wyeksponowanie najważniejszych treści i wydarzeń , aktualne 

sprawozdania i plany finansowe, umieszczenie regulaminu RR i regulaminu komisji socjalnej 

6) Informowanie wychowawców tydzień przed zebraniem o aktualnym saldzie (wpłatach na 

konto RR przez rodziców) i celach na jakie przeznaczane są środki – cel: zwiększenie 

wpłacalności. 

7) Zaprojektowanie logo Rady Rodziców SP 154 i oklejenie miejsc/rzeczy, które zostały 

uruchomione i sfinansowane ze środków RR. 

8) Umieszczenie na stronie certyfikatu, potwierdzającego skład wody w źródełkach + wywiadu 

z osobą odpowiedzialną za jakość wody (wywiad będzie wyświetlany na szkolnych 

telewizorach, umieszczonych w korytarzu) 

9) Stworzenie/zmiana regulaminu Rady Rodziców (termin do końca października, zatwierdzenie 

w listopadzie na spotkaniu RR) 

10) Zmniejszenie zwrotu do klasy środków wpłaconych z Rady Rodziców z 45% do 30% w celu 

wygospodarowania środków na Fundusz Socjalny 

11) Obchody Dnia Patrona Szkoły – organizacja cyklu spotkań uczniów z podróżnikami w podziale 

na grupy wiekowe (prelekcje, pokaz zdjęć/slajdów, dyskusje) – spotkania osobiste lub on-line 

(np. przez Skype) 

12) Pozyskiwanie sponsorów (opracowanie procedury współpracy sponsorów z Radą 

Rodziców/Dyrekcją Szkoły) 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Prezydium Rady Rodziców 


