
                                                                                                                    Poznań  15.09.2015r. 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Rodziców SP 59 w Poznaniu w roku szkolnym 2014/2015 

 Rada Rodziców na rok szkolny 2014/2015 została wybrana zgodnie ze Statusem Szkoły oraz 

Regulaminem Rady Rodziców z 7.10.2014r.  

Skład Rady Rodziców: 

Prezydium Rady:                                                                                                                                                                                 

- przewodniczący Rady – Mariusz Rogalski                                                                                                                               

- wiceprzewodnicząca Rady – Maria Woźniak-Sołtysiak                                                                                                              

- sekretarz Rady – Dorota Brzostowicz                                                                                                                                               

- skarbnik Rady – Sylwia Mikołajczak 

Komisja Rewizyjna-                                                                                                                                                                            

-Robert Przyjemski                                                                                                                                                                                 

- Agnieszka Skulimowska 

Członkowie Rady:                                                                                                                                                                        

- Monika Dudziak                                                                                                                                                                         

- Karolina Gościniak                                                                                                                                                                         

- Marta Czajkowska                                                                                                                                                                        

- Ewa Klarkowska                                                                                                                                                                                 

- Maria Wieczorek                                                                                                                                                                             

- Karolina Szymańska                                                                                                                                                                  

- Róża Zys                                                                                                                                                                                              

- Róża Szaroleta 

 Głównym założeniem 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 9 zebrań w roku 

szkolnym 2014/2015. W zebraniach uczestniczyła Dyrekcja Szkoły. Uchwaliła  3 uchwały: 

1. W sprawie preliminarza Rady Rodziców 

2. W sprawie składek na Radę Rodziców ( zmiana Konta bankowego) 

3. W sprawie opinii na temat pracy nauczycieli kończących staż na stopień awansu zawodowego. 

Rada Rodziców zrealizowała wszystkie planowane postanowienia zgodnie z preliminarzem :                                    

- zakupiono książki do biblioteki szkolnej                                                                                                                                

- na Mikołaja zakupiono słodycze dla wszystkich uczniów                                                                                                         

- dofinansowano balik i dyskotekę karnawałową                                                                                                                          

- dla świetlicy zakupiono gry planszowe                                                                                                                                 

- przekazano pieniądze na nagrody w konkursach szkolnych                                                                                                     

- dofinansowano festyn z okazji Dnia Dziecka: opłacono atrakcje dmuchane dla dzieci 

Dodatkowo Rada Rodziców zorganizowała kiermasz grudniowy, na którym sprzedawano wypieki 

rodziców. Zebraną kwotę przeznaczono na odnowienie stołówki szkolnej. Tak jak rok wcześniej Rada Rodziców 



ogłosiła konkurs miedzy klasowy, która klasa wpłaci największą kwotę pieniędzy na fundusz Rady. W roku 

szkolnym 2014/2015 wygrała klasa IIa – wpłacając 600zł ( 33,33zł/ucznia). Klasa otrzymała nagrodę 400zł – 

dofinansowanie do wycieczki klasowej w miesiącu czerwcu. Radni przychylili się do wyboru drugiego stopnia 

dziennika elektronicznego tzw. LIBRUS SYNERGIA. W roku szkolnym 2014/2015 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 ciekawe pokazy wojskowe. 

Impreza zakończyła się wielkim sukcesem. Pozostałe fanty ufundowane przez sponsorów zostały przekazane 

Dyrekcji Szkoły na nagrody dla dzieci w pozostałych konkursach szkolnych. Pieniądze zebrane na festynie 

zostały przeznaczone na zakup mikrofonów bezprzewodowych i inne potrzeby szkolne tj. kamery monitorujące 

parking. W roku szkolnym 2014/2015 łącznie zebrano od rodziców i sponsorów kwotę 7447,72zł. 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 2014/2015. Niech przyświeca nam myśl, że wszystko co robimy, robimy z myślą o 

naszych dzieciach. 

                                                                              

                                                                                                  w-ce przewodnicząca Rady Rodziców     

                                                                                                             Maria Woźniak-Sołtysiak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


