
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 267 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Rada Rodziców SP 267 w roku szkolnym 2017/18 składała się z 34 członkiń i członków 

reprezentujących 34 oddziały. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzili: przewodnicząca – 

Dorota Łoboda, zastępca przewodniczącej – Marcin Animucki, sekretarz – Karina Brodowska, 

skarbniczka – Katarzyna Szulc do listopada 2017, Agnieszka Czajkowska od grudnia 2017. 

Prezydium Rady zwołało sześć zebrań, na które zapraszani byli wszyscy członkowie Rady Rodziców, 

jedno zebranie prezydium i dwa zebrania prezydium rady i samorządu uczniowskiego. 

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, 

- przeprowadziła ankiety wśród uczennic i uczniów klas 4-7 dotyczące preferowanych przez nich zajęć 

w czasie przerw i – w porozumieniu z samorządem uczniowskim – wybrała i kupiła elementy 

wyposażenia korytarzy, 

- zorganizowała dla rodziców warsztaty dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci i bezpiecznego 

korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych, 

- zorganizowała szkolenie z edukacji antydyskryminacyjnej dla nauczycielek i nauczycieli, 

- wielokrotnie podejmowała rozmowy z Zarządem Dzielnicy Żoliborz i radnymi w sprawach 

dotyczących naszej placówki (a w szczególności bezpieczeństwa wokół szkoły oraz planowanych w 

szkole remontów: kuchnia, remont hali, renowacja boiska), 

- współpracowała ze Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa wokół szkoły, 

- reprezentowała szkolne środowisko w Partnerstwie Sady Żoliborskie, 

- prowadziła profil na Facebooku, 

- zorganizowała szereg imprez dla społeczności szkolnej (dyskoteka andrzejkowa, karnawałowa, 

dyskoteka na zakończenie roku dla klas starszych, kiermasz bożonarodzeniowy, piknik rodzinny), 

- koordynowała „Niedziele w hali sportowej” czyli cotygodniowe, bezpłatne udostępnienie obiektu dla 

uczniów i rodziców naszej szkoły, 

- zorganizowała i sfinansowała V Grę Miejską z okazji Święta Niepodległości dla klas 4-7 oraz Grę 

Miejską z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja 



- 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 m.in. Szlachetna Paczka, 

wspierała szkolny zespół wolontariatu, 

- dofinansowała wycieczki szkolne i zielone szkoły uczniom w trudnej sytuacji materialnej, 

- na bieżąco finansowała zakupy materiałów plastycznych i pomocy dydaktycznych do świetlic, 

- dofinansowywała wyposażenie szkoły, ze swoich środków kupiła m.in. naklejki na podłogi i schody, 

kanapy i poduszki na korytarze, książki do biblioteki, dekoracje świąteczne, dekoracje do pracowni 

jęz. francuskiego, 

- prowadziła samodzielnie kasę, księgowość oraz rozliczenia z urzędem skarbowym, 

- koordynowała wybór firmy cateringowej dostarczającej obiady w czasie remontu kuchni, 

- 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. zatrudnienie dodatkowego pracownika obsługi szatni, procedura odbierania dzieci ze świetlicy, 

niszczenie i kradzieże rzeczy z przebieralni podczas lekcji wf, niewłaściwe traktowanie dzieci przez 

nauczycielki i nauczycieli, palenie papierosów przez pracowników na terenie szkoły, czystość w 

szkole, możliwość korzystania z hali sportowej przez dzieci w czasie długiej przerwy, grafik obiadów, 

- dofinansowała wyposażenie multimedialne szkoły,  

- koordynowała i w części finansowała dostawy wody Eden do szkoły, 

- koordynowała wprowadzanie płatnych zajęć dodatkowych do szkoły, 

- promowała projekty do budżetu partycypacyjnego dotyczące naszej szkoły, 

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest Sprawozdanie Finansowe z działalności Rady 

Rodziców 2017/2018. 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Dorota Łoboda 

 


