
SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CHOTOMOWIE IM. ORŁA 

BIAŁEGO ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

W minionym roku odbyły się tylko 3 zebrania Rady Rodziców.  

W trakcie spotkao ustaliliśmy: 

- rozstrzygnęliśmy konkurs motywacyjny – nagroda dla klasy, która pierwsza w 100 % ureguluje 

płatności na fundusz RR  

(w ubiegłym roku była to wycieczka do kina koszt biletów i autokaru – 1320 pln) 

- wyższą stawkę na Fundusz Rady Rodziców w wysokości 100 pln, składka ta jest nieobowiązkowa  

- ustaliliśmy kalendarz imprez na rok (niestety nie wszystkie się odbyły, ze względu na lockdown oraz 

kalendarz) 

- ustaliliśmy, że RR będzie miała przekazywane listy uczniów kooczących rok szkolny z wyróżnieniem i 

świadectwem z czerwonym paskiem tydzieo przed koocem roku (zyskujemy czas na wybranie i zakup 

nagród)  

- wnioskowaliśmy o wydłużenie godzin pracy świetlicy szkolnej do g. 18.00, wniosek pozytywnie 

rozpatrzony przez Dyrekcję szkoły, w związku z tym, że dzieci obecnie korzystające ze świetlicy są 

odbierane do g. 17.30, w tej chwili świetlica działa w przedziale czasowym 7.00 – 17.30, z 

możliwością powrotu do godzin 7.00 – 18.00 

- wydłużyliśmy przerwy obiadowe 

- ustaliliśmy w porozumieniu z Paniami prowadzącymi zajęcia świetlicowe i zajęcia sportowe, 

harmonogram konkursów sportowych i świetlicowych oraz nagrody (widełki finansowe)   

(koszt konkursów 417, 74 pln) 

(koszt delegacji uczniów 318 pln) 

- zorganizowaliśmy dla dzieci z klas młodszych 1-4 bal karnawałowy, a dla starszych uczniów klasy 5-8 

dyskotekę. Wtedy też były robione zdjęcia dzieciom,  dzieci klas 1-4 bawił animator  

(koszt 2739,02 pln) 

- odbyły się wróżby i zabawy andrzejkowe  

- RR rekomendowała zakup naklejek podłogowych i gier korytarzowych (rozmieszczone na I piętrze)  

- odbyło się kilka rund zajęd we współpracy z CNK w ramach zajęd na świetlicy (głównie eksperymenty 

i zabawy z nauką)  

- w szkole odbyły się Mikołajki (RR zakupiła strój Świętego Mikołaja i słodkości dla uczniów)  

(koszt 553,90 pln) 

 - klasy Wigilie świętowały w swoim gronie 

 



- uczniowie mieli zorganizowane szkolenie antyterrorystyczne  

(koszt 2 400 pln)  

- ze względu na sytuację w epidemiologiczną – nie udało się zrobid zdjęd klasowych (przewidziane 

były na 20 kwietnia), oraz zorganizowad Dnia Dziecka i Pikniku dla uczniów i Rodzin na działce przy 

szkole, połączonego z zakładaniem ogródka i grządek klasowych – spotkanie miało mied charakter 

integracyjny 

 - odbyło się jeszcze jedno spotkanie Dyrekcji szkoły i przedstawicieli RR w czerwcu, w ramach 

którego omawiana była kwestia zdalnego nauczania (efektów, mankamentów). Przedstawiciele RR na 

podstawie głosów zebranych od Rodziców przedstawili swoje uwagi, oraz pomysły jak usprawnid tę 

formę nauczania. Przedstawiono nam wtedy zasady działania platformy G-Suite. Konkluzją ze 

spotkania jest potwierdzenie także przez Dyrekcje szkoły oraz Radę Pedagogiczną – co w wielu 

przypadkach pokrywało się z uwagami Rodziców dzieci, że forma nauczania zdalnego w minionych 3 

ostatnich miesiącach drugiego semestru odbiegała od wzorcowo przeprowadzonego procesu 

nauczania w takiej formie 

- RR zakupiła - jak co roku - nagrody na koniec roku dla uczniów kooczących rok szkolny z 

wyróżnieniem i świadectwem z czerwonym paskiem oraz dla tych którzy osiągnęli sukcesy i 

wyróżnienia w konkursach, były to nagrody książkowe głównie z kanonu lektur.  

(koszt 4680,77 pln)  

- oprócz nagród RR zakupiła kwiaty i słodycze z okazji Dnia Nauczyciela i Dnia Kobiet dla grona i 

pracowników szkoły oraz w dniu rozpoczęcia obecnego roku szkolnego wręczyła bukiet kwiatów byłej 

Pani Dyrektor z podziękowaniami od Rady Rodziców, Rodziców i uczniów szkoły  

(koszt 578 pln)  

- jako Przewodnicząca RR opiniowałam także wnioski o awanse dla 6 nauczycieli naszej szkoły, 

wszystkie kandydatury zostały zaopiniowane pozytywnie 

 

(koszt usług bankowych 170,50 pln)   


