
W ROKU SZKOLNYM  

2011 / 2012 
 

RADY RODZICÓW 
 

SPRAWOZDANIE 

 Z  

DZIAŁALNOŚCI  
 



 Dziękujemy wszystkim 

rodzicom za dotychczas 

okazaną pomoc, zarówno 

za wsparcie rzeczowe,  

jak i finansowe.  
 



Kwota wpłaconych składek  

na konto Rady Rodziców 

w roku szkolnym 2011/2012 to: 

 

    3060,00 ZŁ  
 



Inne dochody: 
 5900,00 zł. – wpływ od sponsorów, 

 2960,00 zł. – festyn rodzinny Euro 2012, 

•1300,00 zł. – zabawa karnawałowa 

       dla dorosłych, 

• 1200,00 zł. – zabawa andrzejkowa  

        dla  dorosłych, 

• 490,00 zł. – wpłaty za zajęcia plastyczne, 

• 340,00 zł. – wpłaty za zajęcia z tańca.   

 
 



Największe wydatki: 
•5900,00 zł. – zakup sprzętu informatycznego i tablicy  
           ceramicznej, 

•3125,00 zł. – zakup pięciu ławek na boisko szkolne, 

•3000,00 zł. – dofinansowanie drewnianego placu zabaw, 

• 2650,00 zł. – dofinansowanie wycieczek szkolnych, 

• 1960,00 zł. – „Spełniamy dziecięce marzenia”, 

• 1600,00 zł. – materiały na zajęcia plastyczne,  

• 1590,00 zł. – Mikołajki, 

• 1460,00 zł. – pasowanie, balik, dyskoteki, Walentynki,  

•  1050,00 zł. – nagrody za konkursy i na zakończenie  
                     roku szkolnego,  

•   685,00 zł. – dofinansowanie wyjazdu uczniów do    

•                               Teatru Animacji. 

 



NASZE SUKCESY: 
1. Zakup elementów placu zabaw  

    i ławek na boisko szkolne. 
 

We wrześniu częściowo opłaciliśmy zakup   

drewnianego placu zabaw dla dzieci, natomiast      

w czerwcu udało się zakupić i zamontować kolejne 

pięć ławek na dziedziniec szkoły. 

 

 
 



2. Festyn rodzinny „EURO 2012”. 
 

Pomogliśmy w części pokryć koszty zakupionych  

dla dzieci chust i czapek. Zakupiliśmy                        

i pozyskaliśmy bardzo dużo cennych artykułów      

na nagrody w konkurencjach sportowych zarówno 

dla dzieci, jak i rodziców. Dzięki pomocy rodziców 

udało się pozyskać ogromną ilość gadżetów, 

zabawek, książek i słodyczy, które wykorzystaliśmy 

na potrzeby festynu, a także jako nagrody              

na zakończenie roku szkolnego. 

 

 



3. Kontynuacja zajęć plastycznych    

dla dzieci- grupa Plastic Fantastic. 
 

Wtorkowe zajęcia cieszyły się dużą frekwencją– 

ok.30 dzieci z klas I-VI. Dzieci tworzyły fantastyczne 

prace plastyczne związane z daną porą roku lub 

różnymi świętami. Ich prace upiększały korytarze 

naszej szkoły. Dzieci brały też udział w konkursach 

plastycznych na szczeblu gminnym, a nawet 

ogólnopolskim zajmując wysokie miejsca i 

zdobywając wiele ciekawych nagród. 

 



4. Przeprowadzenie akcji   

 „Spełniamy dziecięce marzenia” 
 

Dzięki ofiarności i pomocy naszych przyjaciół           

i znajomych z zaprzyjaźnionych firm udało się  

spełnić ponad dwadzieścia dziecięcych marzeń. 

Mogliśmy podarować dzieciom wymarzone artykuły 

szkolne, zabawki, piłki i inne cenne dary. Udało się 

także przekazać w opiekę żywe zwierzątko i rybki, 

a także zdobyć dla dzieci takie sprzęty jak: rower, 

laptop czy telefon komórkowy. 

 



 

 Dziękujemy za wszelką 

pomoc 

i zapraszamy do 

współpracy. 


