
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W                

TOLKMICKU ZA ROK 2020/2021 

 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanowni Państwo  

 

 W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności 

Rady rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku za miniony rok 

szkolny 2020/2021. 

 Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym zostały wybrane i ukonstytuowały się 

nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie: 

 

Przewodnicząca Rady rodziców                               Pani Anastazja Słomka 

Z – ca Przewodniczącej Rady Rodziców                 Pani Anita Katarzyna Gronkowska 

Sekretarz Rady Rodziców                                         Pani Ela Ćwiklińska 

Skarbnik Rady Rodziców                                           Pani Ewelina Świerczyńska 

Członek Rady Rodziców                                            Pani Katarzyna Andryszczyk 

 

Do komisji rewizyjnej wybrano: 

Panią Anetę Idzikowską oraz Panią Ilonę Podborowską. 

 

 W okresie sprawozdawczym Rada rodziców liczyła 12 członków reprezentujących 12 

klas wchodzących w skład szkoły i odbyło się 4 zebrania w budynku szkolnym oraz 7 zebrań 

za pomocą komunikatora Messenger. W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców 

uczestniczyli rodzice poszczególnych klas.  

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące zadania: 

1. W celu podniesienia kompetencji i skuteczności działań Rada Rodziców uczestniczyła w: 

-  uchwalaniu zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły programu wychowawczo- 

profilaktycznego na rok 2020 / 2021, 

-      opiniowaniu kalendarza imprez, 

-      opiniowaniu dorobku zawodowego na wniosek Dyrektora Szkoły. 



2. W roku szkolnym 2020 / 2021 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała 

następujące przedsięwzięcia: 

- zakupiono pomoce dydaktyczne dla klas I z okazji pasowania na ucznia, 

- sfinansowano nagrody na konkursy szkolne, 

- zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej dla grona pedagogicznego oraz pracowników 

szkoły (poczęstunek sfinansowany przez chętnych rodziców), 

- dofinansowano zakup szafek szkolnych dla uczniów, 

- dofinansowano zakup mapy  do sali geograficznej,  

- sfinansowano przekąski oraz napoje na bal VIII klas, 

- sfinansowano nagrody na koniec roku szkolnego. 

 

3. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców na bieżąco 

analizowano stan środków finansowych Rady.  

Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności szkoły w roku 2020 / 2021 

przyniosło wymierne efekty.  

 

4. Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 

szkolny 2020 / 2021 sporządzonym przez Panią Ewelinę Świerczyńską - stanowiącym 

załącznik do niniejszego sprawozdania. Sprawozdania te zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku Szkoły Podstawowej, w 

zakładce Rady Rodziców. 

 

5. Przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną kontrola, potwierdziła, że działalność finansowa 

Rady Rodziców była prowadzona zgodnie z Regulaminem oraz zasadami księgowości. Nie 

stwierdzono uchybień w tym zakresie.  

 

 

 

 

 

        Przewodnicząca Rady Rodziców  

                      

 

         Anastazja Słomka  


