SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
W ROKU SZK. 2011/2012
Przygotowała Elżbieta Grabowska, Przewodnicząca Rady Rodziców, przy udziale członków
Prezydium Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012 pracowało w następującym składzie:
Elżbieta Grabowska - przewodnicząca
Dorota Ponińska-Bratosiewicz - wiceprzewodnicząca
Marek Wysmułek - wiceprzewodniczący
Krystyna Wojciechowicz - sekretarz
Beata Kwiatkowska - członek
Zbigniew Wojciechowski - członek
Paweł Kopiec – członek
1. Dochody bezpośrednie
1.1 Stan środków na rozpoczęcie roku szkolnego wyniósł 7 787,38 zł,
1.2 W roku szkolnym 2011/2012 uzyskaliśmy dochody 39 549,54 i były one wyższe od
zakładanych w Preliminarzu Rady Rodziców o 54,5%. Pochodziły one z 7 źródeł:
a/ wpłaty rodziców wyniosły 22 734,52 zł i były wyższe od planowanych o 16,6%
b/ wpłaty na fundusz celowy - Świetlica klas 0 nie planowano ze względu na wprowadzenie opłat
za świetlicę 0 przez Gminę
c/ wpłaty na fundusz celowy - Świetlica klas I-III - - były niższe od planowanych o 15,7 % i
wyniosły 5.060 wobec planowanych 6000 zł
d/ odsetki bankowe – planowano 100 zł – uzyskano 348,72 zł
e/ wpływy z Kiermaszu Świątecznego – 4600,30 zł
f/ Wpływ na projekt PZU – 4.750,00 zł - wpływ nieplanowany
g/ Wpływy z zajęć języka włoskiego – 2.056,00 zł - wpływ nieplanowany.

1.3 Łączna kwota środków finansowych w dyspozycji Rady Rodziców w roku szkolnym
20010/2011 wyniosła 48 336,92 zł.
2. Dochody pośrednie
Dzięki staraniom Rady Rodziców uzyskaliśmy :
1/ Przedmioty poprawiające bezpieczeństwo dzieci na drodze: opaski i zawieszki odblaskowe oraz
kaski rowerowe,
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2/ Broszury, filmy DVD, maskotki, koszulki, kubeczki i balony promujące członkostwo Polski w
Unii Europejskiej.
Wszystkie pozyskane przedmiot zostały przekazane szkole z przeznaczeniem na nagrody w
konkursach organizowanych w szkolew czasie Dnia Sportu oraz I Międzyszkolnym Konkursie
Wiedzy o Unii Europejskiej.
Udało się wynegocjować korzystną umowę na serwisowanie maszyny drukarskiej z OCE.
Udało się również umożliwić szkole zakup po bardzo preferencyjnych cenach po-leasingowego
sprzętu komputerowego:
1/ 50 laptopów po 123,00 zł za sztukę
2/ 45 komputerów stacjonarnych po 50,00 zł za sztukę
3/ 45 monitorów LCD po 123 zł za sztukę
W tym miejscu jeszcze raz pragnę podziękować państwu Dolatom, którzy wynegocjowali te ceny z
firmą leasingową.

3. Wydatki bezpośrednie
3.1 Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012 wyniosły 31 510,92 i były wyższe od
zakładanych 28 100,00 o 12,1%
Środki były wydatkowane zgodnie z uchwalanym Preliminarzem. Procedura wydatkowania
środków uchwalona w latach była utrzymana. Uprawnione osoby składały zapotrzebowanie, które
następnie było omawiane i zatwierdzane lub nie, przez podpis minimum 2 członków Prezydium.
Następnie wypłacana była zaliczka przez kasę lub przez przelew bankowy.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
-

wydatki na Świetlicę 0 - 0 zł

-

wydatki na świetlicę I-III – 2097,70 zł

-

wydatki na rzecz klas 0 – 713,11 zł (bal karnawałowy prowadzenie i dekoracje, dopłata do
nagród,)

-

wydatki na rzecz klas I-III – 1876,73( dyplomy i tarcze dla1 klasy, koszty balu, dyplomy 1-3)

-

wydatki na rzecz klas 4-6 – 264,45 zł ( spotkania biblioteczne)

-

wydatki na rzecz gimnazjum – 662,99 zł (dofinansowanie balu gimnazjalnego, bilety na
przejazd do siedziby Delegatury Komisji Europejskiej w Warszawie dla zwycięzców konkursu
wiedzy o UE )

-

dofinansowanie biblioteki – 465,7 zł (książki, pomoce naukowe)

-

zakup dyplomów, pucharów, nagród książkowych dla uczniów 6412,64 zł (książki na koniec
roku, konkurs Wiedzy o Harrym Poterze, nagrody dla klubu czytelnika, nagrody dla
sportowców, nagrody w konkursach na Dzień Dziecka, Nagrody na konkurs Warszawska
Syrenka, Nagrody na Dzień Sportu, nagrody na Konkurs Religijny, nagrody dla uczniów
redagujących gazetkę szkolną)
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-

dofinansowanie Samorządu Uczniowskiego – 834,51zł(nagrody STR, nagrody dla działaczy
SU)

-

dofinansowanie SAI – 464,19zł (naprawa maszyny drukarskiej SAI)

-

dofinansowanie kół zainteresowań – 879,2 zł (materiały plastyczne, dekoracyjne)

-

zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości szkolny i pozaszkolne – 1055,47 (dzień
nauczyciela, słodycze na Święta, wiązanki dla delegacji biorących udział w obchodach rocznic - prezent dla zaprzyjaźnionej młodzieży z Krzemieńca w ramach wymiany szkolnej. Wiązanka
dla RP na koniec roku)

-

koszty związane z organizacją kiermaszu świątecznego – 583,49 (koszty artykułów do
kawiarenki oraz materiałów plastycznych)

-

wydatki świetlicowe z poprzedniego roku szkolnego – 1497,55

-

inne wydatki – 998,00 – w tym pogadanki i szkolenia profilaktyczne n/t dopalaczy dla
gimnazjum, upominki dla gości z Krzemieńca, naprawa lodówki użyczonej sklepikowi,
podłoże do choinki)

-

wydatki z funduszu j. włoskiego: 2017,5 (koszty lektora oraz wynajęcia sali).

-

wydatki z wpływów z PZU na poprawę bezpieczeństwa w szkole: 4750 (kamery, system
monitoringu)

W na koniec sierpnia 2012 Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję o wydaniu części
niewydatkowanych środków na zakup sprzętu dla szkoły. Są podpisane zamówienia na mikrofon,
tablice interaktywne Mimio 2 szt., projektor, tablet, oprogramowanie do SAI itp. na sumę 12.500 zł.
Zakupy te są w trakcie realizacji a środki znajdują się ciągle w dyspozycji Rady Rodziców. Taka
sytuacja jest spowodowana tym, że bardzo duża liczba rodziców, wpłaciła składki na koniec
czerwca i można było je zagospodarować dopiero po okresie wakacyjnym. Prezydium Rady
Rodziców podjęło także decyzję o wsparciu szkoły kwotą 560 zł na pakiet zewnętrznych testów
kompetencyjnych w podjętym pilotażowym programie uzgodnionym z dyrekcją na nowy rok
szkolny.
3.2 Koszt działalności Rady Rodziców
Wszyscy członkowie Rady Rodziców pracowali społecznie.
Koszty administracyjne działalności Rady Rodziców wyniosły 2599,47 zł., czyli % budżetu Rady
Rodziców. Główny koszt stanowi wynagrodzenie dla szkolnej kasjerki – 2000 zł. Pozostałe koszty
to koszt mat. biurowych, papieru ksero, opłaty bankowe.
3.3 Rezerwa
Rezerwa na dzień 31 sierpnia 2011 r. wynosiła 16 826,00 w tym
- stan w kasie gotówkowej –732,68
- stan na rachunku bieżącym – 1656,68 zł
- stan na rachunku pomocniczym – 14.286,64
Po odjęciu wyżej opisanej kwoty 12.500,00 zł przeznaczonych na sprzęt, oraz 560,00 zł na testy
pozostanie: 3766,00 zł
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4. Działalność organizacyjna Rady Rodziców
4.1 Przepływ informacji
Rada Rodziców utrzymała wcześniej wypracowane kanały przepływu informacji między organami
i pracownikami szkoły a RR i między rodzicami i Radą Rodziców choć w nieco okrojonej formie:
a/ prowadziliśmy stałe dyżury Rady Rodziców szkole
Rada Rodziców pełniła raz w miesiącu dyżury w Sali nr 32 (SAI) w godzinach 8.00-10.00 w każdy
pierwszy piątek miesiąca w pierwszym semestrze i każdy pierwszy wtorek miesiąca w drugim
semestrze. Początkowo dyżury odbywały się raz w tygodniu ale z powodu małego zainteresowania
zostały zredukowane do spotkań comiesięcznych.
W czasie tych dyżurów oraz w innych terminach organizowaliśmy spotkania z Dyrektorem Szkoły
i Pedagogiem szkolnym w celu omówienia bieżących spraw i problemów.
b/ zamieszczaliśmy bieżące ogłoszenia na tablicy Rady Rodziców.
c/ nawiązaliśmy kontakt ze wszystkimi Radami Rodziców w Gminie, co zaowocowało powstaniem
Rady Rad Rodziców. Dzięki wspólnym działaniom RRR oraz Dyrektorów szkół, udało się uzyskać
dodatkowe godziny dla szkół od Organu Prowadzącego ( w naszej szkole 9). Wynikiem tych
działań jest także restrukturyzacja wydziału oświaty.
d/ współpracowaliśmy z sekretariatem szkoły
Kontynuowaliśmy rejestrację korespondencji do Rady Rodziców poprzez prowadzenie Dziennika
Korespondencji Rady Rodziców.
e/ inne nośniki informacji
Przekazywaliśmy wiadomości rodzicom także poprzez tablicę informacyjną, listy kierowane do
rodziców na zebrania klasowe.
f/ przedstawiciele Prezydium RR uczestniczyli w spotkaniach n/t szkoły z władzami gminy oraz
uczestniczyli w posiedzeniach Komisji BOKiS
g/ wewnętrzna komunikacja – Prezydium Rady Rodziców spotykało się regularnie co umożliwiało
sprawne podejmowanie decyzji, uchwał i wniosków.
h/ niestety nie udało się wydawanie informatorium RR.
4.2 Podejmowaliśmy działania mające na celu zwiększenie wpłat rodziców. Organizowaliśmy
zbiórkę wpłat podczas niektórych dni otwartych. Pisaliśmy odezwy do rodziców informując ich
o poniesionych wydatkach oraz przypominając o kolejnych potrzebach i konieczności
wpłacenia zadeklarowanych kwot. Utrzymaliśmy umowę z kasjerką szkolną na prowadzenia
kasy RR. Większość funduszy Rady Rodziców pochodzi ze składek bezpośrednich,
wpłacanych w gotówce w szkole – korzystanie z przelewów bankowych jest mniej popularne.
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By wspomóc ściągalność składek zorganizowaliśmy także dyżur w dniu otwartym
umożliwiając wpłaty bezpośrednio do kasy RR po zebraniach klasowych
4.3 Księgowość prowadzona była społecznie, przez rodzica w kwalifikacjami księgowymi. Dzięki
jego zaangażowaniu gospodarka finansowa Rady Rodziców była prowadzona przejrzyście,
zgodnie z prawnymi zasadami przepływu dokumentów i rozliczeń, pozwalała na precyzyjne
planowanie i zatwierdzanie zobowiązań. Usługę tę wykonywał bezpłatnie, co pozwoliło
zaoszczędzić Radzie Rodziców około 2000 zł. w skali roku. Na uwagę zasługuje także fakt
zwiększenia wpływu z tytułu odsetek bankowych dzięki profesjonalnemu zarządzaniu gotówką
i korzystaniu z dodatkowego konta oszczędnościowego o wyższym oprocentowaniu.
4.4 Korzystając z prawa wynikającego z Ustawy o oświacie RR:
a/ opiniowała i współtworzyła program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły
b/ wysyłała pisma z opiniami, wnioskami i zapytaniami do Dyrektora Szkoły i Organu
prowadzącego
c/ monitorowała realizację programów unijnych,
d/ opiniowała pracę nauczycieli stażystów oraz firm zewnętrznych świadczących usługi dla szkoły
e/ opiniowała pracę Dyrektora szkoły oraz brała udział w komisji konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły
f/Dokonała analizy SWOT, która miała zostać wykorzystana przy tworzeniu 5 letniego planu
rozwoju szkoły,
g/ dokonała konsolidacji Rad Rodziców ze wszystkich szkół w Gminie,
W ramach tych działań:
- udało się podjąć działania profilaktyczne w zakresie poprawy świadomości uczniów na temat
bezpieczeństwa na drodze (spotkanie uczniów z policjantami z wydziału ruchu drogowego)
- umieściliśmy na ogrodzeniu parkingu rowerowego oraz wewnątrz szkoły tablice informacyjne
dotyczące przepisowego wyposażenia roweru i rowerzysty,
- wnioskowaliśmy o zwiększenie czasu spędzanego na powietrzu przez dzieci uczęszczające do
świetlicy,
- udało się zorganizować w szkole odpłatne zajęcia pozalekcyjne dla chętnych jak: robotyka,
projektowanie mody, robienie lalek teatralnych oraz nauka j. włoskiego. Dzięki uprzejmości
Dyrekcji i Gminy oplata za sale na zajęcia zostały obniżone o 50%,
- wnioskowaliśmy o wprowadzenie zewnętrznych testów kompetencyjnych, jako obiektywnego
narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów na tle rówieśników z całego kraju
- zwracaliśmy się o podjęcie starań zwiększenia udziału dzieci w konkursach i olimpiadach,
- interweniowaliśmy u Dyrekcji w sprawie nadzorowania realizacji programów nauczania z
poszczególnych przedmiotów,
- wystąpiliśmy o ujednolicenie systemów oceniania z danego przedmiotu, niezależnie od
wykładającego nauczyciela,
- występowaliśmy o możliwość poprawy przez ucznia ocen wyższych niż 1 i 2.
- skazywaliśmy na nieprawidłowe, w ocenie rodziców, nadawanie wag w dzienniku
elektronicznym poszczególnym ocenom,
- wskazywaliśmy przykłady nierespektowania specyficznych wymagań uczniów z orzeczeniem o
dysleksji,
- wystąpiliśmy o wprowadzenie obowiązku przygotowywania przez nauczycieli sprawdzianów w
formie drukowanej,
- prosiliśmy o zwiększenie nadzoru nad przebiegiem lekcji z informatyki, gdzie nagminnie
zdarzały się przypadki niekontrolowanego surfowania młodzieży po Internecie,
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-

-

po raz kolejny wnioskowaliśmy o semestralną, testową weryfikację podziału na grupy językowe,
wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na brak merytorycznych zastępstw w przypadku nieobecności
nauczyciela, co zostało również zauważone przez inspektora NIK,
wnosiliśmy o oddzielenie ocen z zachowania od ocen z przedmiotu, np. stosunku do
obowiązków szkolnych,
postulowaliśmy prowadzenie w klasach I-III zajęć informatyki z dostępem do komputera dla
każdego dziecka, co stało się możliwe dzięki stworzeniu szkole możliwości zakupienia sprzętu
po bardzo niskich cenach,
współpracowaliśmy z Dyrekcją w sprawie pozyskania dla szkoły dodatkowych godzin,
została stworzona zakładka RR na stronie szkoły

W imieniu Rady Rodziców gorąco dziękuję wszystkim rodzicom, którzy wpłacili pieniądze,
przekazali darowizny jak i tym, którzy ofiarowali swój cenny czas, angażując się osobiście we
wsparcie szkoły. Wszystkim zaangażowanym rodzicom, w imieniu dzieci ZS nr 2 , z całego
serca dziękujemy. Wierzymy, że aktywna postawa rodziców w szkole przynosi pozytywne
rezultaty a wszelkie zainicjowane zmiany przyniosą korzyści uczniom i całej społeczności
lokalnej.
Dziękujemy p. Dyrektor Jolancie Siwce, panu wice dyr. W. Guszkowskiemu, p. wice dyr. A.
Gromadzie, p. pedagog Z. Busk oraz wszystkim nauczycielom za współpracę i zrozumienie.
Dziękujemy również Władzom i Radnym Gminy Konstancin za wszelką pomoc i zrozumienie,
mając nadzieje na kontynuację przemian, na rzecz poprawy tak ważnej dziedziny życia
społecznego, jaką jest edukacja.
Elżbieta Grabowska

Kopie otrzymują:
- dyr. Jolanta Siwka
- członkowie Rady Rodziców kadencji 2012/2013
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