
Uchwała Nr 2/2017/2018s 

z dnia 6 lutego 2018 r.  

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 sprawozdania z działań w sem.I 2017/2018  

I) W I sem. 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; 

• Wysłanie informacji do rodziców z prośbą o deklaracje dotyczące wpłat na Radę 

Rodziców oraz świetlicę; 

• Wysłanie do rodziców przez LIBRUSa prośby o deklarację wysokości składki na RR 

w roku szkolnym 2017/2018. 

2) Działania Funduszu Socjalnego, 

• Pozytywne rozpatrzone 1 podanie dot. zakupu okularów dla jednej z uczennic 

w trudnej sytuacji materialnej. 

3) Projekt Rady Rodziców i świetlicy szkolnej „Podziel się zabawką” 

• Przygotowanie zasad i koncepcji; 

• Przekazanie informacji do wszystkich rodziców poprzez LIBRUSa; 

• Zebranie ponad 450 szt. zabawek/książek/ art. papierniczych/płyt/gier edukacyjnych 

itp. 

4) Sfinansowanie materiałów wykorzystywanych na kółku plastycznym, prowadzonym przez 

Panią Annę Lis-Radosz (kwota: 50 zł/miesiąc, 250 zł/sem.). 

5) Dofinansowanie zakupu wykładziny do jednej z sal na ul. Aluzyjnej (na wniosek rodzica, którego 

dziecko ma bardzo dużą alergię na kurz). 

6) Sfinansowanie nagród w konkursach szkolnych: 

• „Rodzinne czytanie” – zakup książek; 

• „Mój ulubiony nauczyciel” – zakup bonów do Empiku; 

• „Droga do niepodległości” - zakup bonów do Empiku. 

7) Sfinansowanie dyplomów (ponad 200 szt.) w konkursach wewnątrzszkolnych. 

8) Sfinansowanie udziału uczniów w konkursach: 

• KANGUR MATEMATYCZNY (konkurs zewnętrzny); 

• ALFIK MATEMATYCZNY (konkurs zewnętrzny); 

• ALFIK HUMANISTYCZNY (konkurs zewnętrzny). 

9) Wybranie i zatwierdzenie logo Rady Rodziców (docelowo będą naklejki, którymi oznaczone 

będą rzeczy, sfinansowane ze środków RR). 

 


