
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 
2015/2016 

 
 

Obecna Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność 15-go października 2015 roku, 

wybierając na pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady w składzie: Jan Oczoś – 

przewodniczący, Zbigniew Głód i Wiesław Tajchman – wiceprzewodniczący, Jacek 

Krzyżanowski – sekretarz, Alicja Rachwał – skarbnik, oraz Irena Chorzępa – członek. W skład 

Komisji Rewizyjnej wweszli: Helena Cymerys - przewodnicząca oraz Elżbieta Cieśla i Tomasz 

Haligowski – członkowie. 

Rada uchwaliła składkę roczną w wysokości 60 zł z możliwością wpłaty w 2 ratach. 

 

W trakcie roku szkolnego odbyły się trzy plenarne posiedzenia Rady: 15 października 

2015, , 22 stycznia 2016 oraz dzisiejsze, 16 września 2016. Prezydium Rady odbyło siedem 

posiedzeń: 15 października 2015, 6 listopada 2015, 27 listopada 2015, 22 stycznia 2016, 7 

marca 2016, 21 czerwca 2016 i 16 września 2015. 

Nowo powołane prezydium opracowało plan pracy Rady oraz preliminarz wydatków 

na rok szkolny 2015/16. 

Preliminarz wydatków i kierunki działalności Rady zostały uchwalone na posiedzeniu Rady w 

dniu 22 stycznia 2016. Jako priorytety w działalności Rady przyjęto, że zgromadzone 

pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na niezbędne potrzeby uczniów, m.in.: 

- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów oraz dofinansowanie konkursów i imprez 

ogólnoszkolnych, 

- dofinansowanie wycieczek uczniowskich, 

- pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących uczniów, 

- wsparcie działalności samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych oraz kół 

zainteresowań, 

- dofinansowanie różnych inicjatyw szkolnych i okolicznościowych, 

- zakup niezbędnych pomocy naukowych, 

- ufundowanie specjalnej nagrody dla klasy, która wykaże się najwyższą „wpłacalnością” 

składek na RR oraz nagród pieniężnych dla klas, które wykażą się najwyższą frekwencją w 

uczęszczaniu do Szkoły. 

 

W minionym roku szk. udało nam się zgromadzić na koncie Rady prawie  14 tysięcy złotych. 
Najwyższą wpłacalnością na RR wykazała się /po raz kolejny/ obecna klasa 3 eTm. Słowa 

uznania dla trójki klasowej i wychowawcy. Bardzo dobrze spisały się również obecne klasy; 

2adT, 2cTw i 3vT. Najsłabiej wypadła ubiegłoroczna klasa 4dT (prof. Pichury). Składka 

wprawdzie jest dobrowolna, ale świadczy o naszym podejściu do Szkoły i wspólpracy Rodzice 

– Wychowawca – Szkoła. Szczegółowe sprawozdanie z gospodarki środkami jest do wglądu u 

skarbnika Rady. Zostało przyjęte i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną. 

Gromadzone pieniądze były przechowywane w banku na koncie RR. 

Bardzo wysoko oceniam aktywność członków Prezydium oraz ich zaangażowanie w 

działalność Rady i życie szkoły: „Odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach”. 
Oprócz aktywnego udziału w posiedzeniach prezydium członkowie m.in. uczestniczyli w 

uroczystościach szkolnych, np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, opłatek, spotkanie 

z rodzicami klas pierwszych, , Jubileusz Szkoły. Na posiedzeniach prezydium były zgłaszane i 



rozpatrywane różne sprawy i problemy, które skutecznie udawało nam się rozwiązywać 

wspólnie z Dyrekcją Szkoły. 

W listopadzie 2015 zorganizowano wspólne posiedzenie prezydium Rady z poszerzonym 

kierownictwem Szkoły, temat przewodni „Rodzice w Szkole”. 
Przewodniczący Rady i Skarbnik uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym dla wyróżniających 

się uczniów do Warszawy na Wojskową Akademię Techniczną. Szkoła posiada podpisaną 

umowę z WATo współpracy. Ze środków Rady został sfinansowany autokar na ten wyjazd.  

Przedstawiciel Rady uczestniczył w wyłonieniu ubezpieczyciela dla młodzieży na br szkolny. 

 

Rada Rodziców posiada  swoją zakładkę na stronie internetowej Szkoły, gdzie podaje 

aktualne informacje ze swojej działalności oraz komunikaty o podejmowanych inicjatywach.  

Zapraszamy do zaglądania tam, nawet przy okazji przeglądania dziennika elektronicznego. 

Znajduje się tam również nr konta bankowego Rady, na które można wpłacać składki. Konto 

to służyło także do gromadzenia środków od sponsorów na Jubileusz Szkoły. 

 

Jako priorytety do dalszej działalności proponujemy: 
 

- większe zaangażowanie rodziców na rzecz działalności Rady i w życie Szkoły 

- lepsze współdziałanie; Rodzice – Wychowawca - Szkoła 

- zwiększenie ściągalności wpłat na RR, 

- zorganizowanie warsztatów dla Rodziców, 

- uruchomienie internetowego forum dyskusyjnego dla Rodziców, 

 

Obecna ustawa o systemie oświaty, a co za tym idzie regulamin Rady  przewiduje 

roczną kadencję Rady Rodziców. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania rady wnoszę 

o przyjęcie dobrego zwyczaju, by 2/3 prezydium Rady zachowywało stanowiska na kolejną 

kadencję.  

Nowo wybranym władzom Rady życzę dużo determinacji i pomysłowości w pracy na 

rzecz naszych dzieci i Szkoły. 

 

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom prezydium, a szczególnie Alicji Rachwał za 

ogromne zaangażowanie na rzecz  naszej sprawy. Dzięki takim ludziom udało nam się dobrze 

funkcjonować sporo zrobić i świetnie uzupełniać. 

 

 

 

 

                                                                                                                      Jan Oczoś – przewodniczący RR 

 

Rzeszów, 16 września 2016r 

 

 

 

 

Wybory nowych władz Rady ustalono na dzień 18 listopada 2016r. 
 
 

 


