
 

 
 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 267 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
  
 
Rada Rodziców SP 267 w roku szkolnym 2019/20 składała się z przedstawicieli 33 oddziałów. 
W skład Prezydium Rady Rodziców wchodziły: przewodnicząca – Karina Brodowska, vice 
przewodnicząca – Renata Buczyńska, sekretarz – Agnieszka Muszyńska, skarbniczka – Marta 
Sternicka.  
Prezydium Rady zwołało cztery zebrania, na które zapraszani byli wszyscy członkowie Rady 
Rodziców oraz dwa samego Prezydium.  
Działając zgodnie z regulaminem, Rada Rodziców podejmowała następujące działania:  
- uchwalała program profilaktyczno-wychowawczy oraz opiniowała plan finansowy szkoły,  
- reprezentowała rodziców w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,  
- reprezentowała rodziców w czasie sesji i posiedzeń komisji Rady Dzielnicy Żoliborz 
dotyczących edukacji,  
- zorganizowała dla nauczycieli i uczniów warsztaty  
- zakupiła dodatkowe komplet podręczników do angielskiego i historii w ramach akcji „lekki 
tornister”  
- współpracowała ze Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa wokół szkoły,  
- prowadziła profil na Facebooku,  
- zorganizowała imprezy dla społeczności szkolnej (dyskoteka andrzejkowa, karnawałowa, 
kiermasz bożonarodzeniowy),  
- koordynowała „Niedziele w hali sportowej” czyli cotygodniowe, bezpłatne udostępnienie 
obiektu dla uczniów i rodziców naszej szkoły,  
- zorganizowała i sfinansowała VII Grę Miejską z okazji Święta Niepodległości dla klas 4-8  
 -finansowała przez cały rok zajęcia terapeutyczne dla dzieci wymagających wsparcia,  
- finansowała nagrody w szkolnych konkursach oraz nagrody na koniec roku szkolnego,  
- wspierała liczne akcje charytatywne prowadzone na terenie szkoły, wspierała szkolny 
zespół wolontariatu,  
- dofinansowała wycieczki szkolne uczniom w trudnej sytuacji materialnej,  
- na bieżąco finansowała zakupy materiałów plastycznych i pomocy dydaktycznych do 
świetlic oraz książek do biblioteki  
- zakupiła licencję Librus dla biblioteki szkolnej 
- prowadziła samodzielnie kasę oraz księgowość  
- koordynowała wykonanie zdjęć klasowych przez firmę zewnętrzną,  
- czynnie uczestniczyła w życiu szkoły zgłaszając do dyrekcji i grona pedagogicznego swoje 
wnioski, sugestie, prośby i skargi oraz przekazując prośby i sugestie rodziców niebędących 
członkami rady – m.in. godziny otwarcia parkingu szkolnego, problemy z nauczycielami, 
korzystanie z hali sportowej podczas przerw, nauczanie zdalne  
- dofinansowała wyposażenie multimedialne szkoły,  
- finansowała dostawy wody Eden do szkoły,  



- koordynowała wprowadzanie płatnych zajęć dodatkowych do szkoły,  
- promowała projekty do budżetu partycypacyjnego dotyczące naszej szkoły  
Ze względu na pandemię kilka imprez nie odbyło się, świetlica działała krócej, ale RR 
funkcjonowała w miarę normalnie, współpracując ze szkołą i odpowiadając na jej i uczniów 
potrzeby. 
 
Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest Sprawozdanie Finansowe z działalności Rady 
Rodziców 2019/2020.  
Przewodnicząca Rady Rodziców  
Karina Brodowska 


