
Podsumowanie działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 46 

w roku szkolnym 2013/2014 

 

Szanowni Rodzice,  

koniec roku szkolnego jest okresem podsumowań i dlatego chcielibyśmy przedstawić 

podsumowanie naszej działalności za rok szkolny 2013/2014. 

 

Na wstępie pragniemy podziękować Państwu za zaufanie jakim nas obdarzyliście oraz 

wsparcie naszych działań. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Państwa aktywność, zaradność 

i pomysłowość. Dziękujemy też Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za rok dobrej i efektywnej 

współpracy. 

 

Poniżej przedstawiamy listę tegorocznych aktywności. Staraliśmy się wspólnie angażować w 

sprawy istotne tak dla dzieci, jak i dla Szkoły.  

 

Podsumowanie finansowe: 

 stan konta na 31.08.2013 wyniósł       9 914,65 zł 

 zebrane składki w roku szkolnym 2013/2014 wynoszą  23 350,00 zł 

 dofinansowanie SM SND na ochronę     4 000,00 zł 

 wydatki wynoszą       29.230,00 zł 

 pozostaje na następny rok 2014/2015       8.034,65 zł 

 

 

Działania podjęte przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014: 

 

1. Wyposażyliśmy pracownie komputerowe w następujący sprzęt: 

 45 sztuk  komputerów (w tym dodatkowe kości pamięci) 

 45 sztuk monitorów, klawiatur i myszy komputerowych 

2. Zakupiliśmy kolorowe szafki na podręczniki dla klas 4-6 (zrobione na wymiar oraz 

posiadające odpowiednie certyfikaty).  

3. Zatrudniliśmy ochronę dzięki Państwa wsparciu finansowemu oraz uzyskaliśmy 

dofinansowanie na ten cel w wysokości 50% od Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad 

Dolinką”. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli kontynuować 

zatrudnienie ochrony na terenie Szkoły. Wraz z pojawieniem się ochrony udało się rozwiązać 

problem zamykanej furtki, który wielokrotnie Państwo zgłaszaliście.  

4. Reprezentant Rady Rodziców aktywnie uczestniczy w mediacjach społecznych dotyczących 

podniesienia stanu bezpieczeństwa w okolicach Szkoły i boiska szkolnego. 



5. Jako Rada Rodziców przy akceptacji Pani Dyrektor wysłaliśmy pisma do Straży Miejskiej  

i Policji z prośbą o częstszy monitoring terenu przyległego do naszej Szkoły.  

6. Wspieraliśmy różne aktywności Samorządu Szkolnego poprzez zakup pomocy  

i przedmiotów niezbędnych do zorganizowania imprez wewnątrzszkolnych (dyskoteki, 46 

dzień szkoły itp.). 

7. Współorganizowaliśmy festyn szkolny. 

8. Zakupiliśmy maszynę do popcornu. 

9. Zakupiliśmy kamerę video na potrzeby Samorządu Szkolnego i Małego Samorządu. 

10. Aktywnie wyszukiwaliśmy i zgłaszaliśmy szkołę do konkursów (np. Carex, Bezpieczeństwo 

 i mobilność dla wszystkich, „Moje miasto bez elektrośmieci”). 

11. Pozyskaliśmy znaczną liczbę gadgetów na nagrody w konkursach i imprezach 

wewnątrzszkolnych, zakupiliśmy lektury i książki do biblioteki szkolnej. 

12. Finansowaliśmy nagrody w konkursach przedmiotowych. 

13. Zorganizowaliśmy konkurs „Super klasa”.  

14. Ufundowaliśmy nagrodę dla najlepszego absolwenta. 

15. Zorganizowaliśmy miesieczny bezpłatny dostęp dla uczniów i nauczycieli do programu 

edukacyjnego „Nauczyciel.pl” (dostępne są tam materiały ze wszystkich przedmiotów 

nauczanych w szkole podstawowej, w klasach 1-6).  

16. W chwili obecnej finalizujemy zakup 3 profesjonalnych rzutników multimedialnych  

z ekranami i oprzyrządowaniem – źródłem finansowania tego zakupu jest 1 % podatku. 

 

Nie wszystko nam się udało. Próbowaliśmy zdobyć pieniądze z budżetu partycypacyjnego na 

rok 2015. Projekt dotyczył remontu dachu szkoły i adaptacji strychu na sale lekcyjne.  

Nie został on jednak zakwalifikowany do głosowania z uwagi na przekroczenie kwoty budżetu 

dla rejonu już na poziomie szacowanych kosztów realizacji. Rada Rodziców zamierza jednak 

kontynuować starania o podniesienie standardu i stanu technicznego budynku szkoły  

w kolejnych latach i kolejnych odsłonach Budżetu Partycypacyjnego i innych mu podobnych. 

 

Raz jeszcze dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Rodzicom za współpracę oraz 

zachęcamy wszystkich aktywnych i kreatywnych rodziców do wspierania działań Rady 

Rodziców w naszej szkole w najbliższych latach 

 

 

 

Z życzeniami udanych wakacji,  

Rada Rodziców SP Nr 46   


