
Poznań 14.09.2015r. 

SPRAWOZDANIE 
Z działalności Rady Rodziców SP 59 w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016 

 

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2015/2016 została wybrana zgodnie ze Statutem 

Szkoły oraz Regulaminem Rady Rodziców z 7.10.2014r. 

  

Skład Rady Rodziców: 

 

Przewodniczący – Ryszard Zaczyński (klasa 5b) 

Wiceprzewodnicząca – Maria Woźniak-Sołtysiak (klasa 6b) 

Skarbnik – Sylwia Mikołajczak (klasa 6a) 

Sekretarz – Dorota Brzostowicz (klasa 2a) 

 

Komisja rewizyjna – Maria Wieczorek (klasa 3b), Michał Zaremba (klasa 1c), Paweł 

Trojanek (klasa 1b) 

 

Członkowie – Dorota Waszkis (klasa 0), Aneta Marzuchowska (klasa 1a), Anna Michalska 

(klasa 2b), Małgorzata Kłak (klasa 2c), Ewa Klarkowska (klasa 3a), Karolina Szymańska 

(Katarzyna Jóźwiak) (klasa 4), Robert Przyjemski (klasa 5b) 

 

Głównym zadaniem Rady Rodziców było reprezentowanie rodziców w sprawach 

uczniowskich, realizowanie uchwalonego preliminarza oraz pozyskiwanie sponsorów dla 

zwiększenia zasobów finansowych Rady. Rada Rodziców współpracowała ściśle z Dyrekcją 

Szkoły dla dobra uczniów. 

 

Rada odbyła 8 zebrań w roku szkolnym 2015/2016. W zebraniach uczestniczyła 

Dyrekcja Szkoły. Uchwaliła 4 uchwały: 

 

1. 

w sprawie preliminarza Rady Rodziców 

2. 

w sprawie wyrażenia opinii o pracy Pana Piotra Wiaderka w związku 

z zakończeniem stażu koniecznego do uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela 

kontraktowego 

3. 

w sprawie wyrażenia opinii o pracy Pani Anny Kaczmarek w związku 

z zakończeniem stażu koniecznego do uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela 

kontraktowego 

4.  

w sprawie zmian w wewnętrznym systemie oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów. 

 

Rada Rodziców zrealizowała wszystkie planowane postanowienia zgodnie  

z uchwalonym preliminarzem : 

 

W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców wspólnie z Dyrekcją Szkoły 

zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka Rodzice Radni prowadzili stoiska 

gastronomiczne, zebrali fanty od sponsorów, ufundowali atrakcje dmuchane oraz 



przeprowadzili losowanie nagród w loterii fantowej. Impreza zakończyła się wielkim 

sukcesem. Pozostałe fanty ufundowane przez sponsorów zostały przekazane Dyrekcji Szkoły 

na nagrody dla dzieci w konkursach szkolnych. Pieniądze zebrane na festynie zostały 

przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby szkoły.  

 

W roku szkolnym 2014/2015 łącznie zebrano od rodziców i sponsorów kwotę 8631,75 zł.  

 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe przygotowane przez skarbnika RR zostało 

skontrolowane przez Komisję Rewizyjną RR. Wszystkie działania, wydatki i informacje Rady 

Rodziców były umieszczone na stronie internetowej szkoły, pod zakładką RR oraz 

wywieszone na tablicy informacyjnej RR na terenie szkoły. 

 

Prezydium Rady serdecznie dziękuje wszystkim Radnym, Rodzicom i Dyrekcji 

Szkoły za owocną współpracę w roku szkolnym 2015/2016.  

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

Ryszard Zaczyński 

 


