SPRAWoZDANIE z DztAŁALNoścl nłoY noozlcÓw zA RoK szKoLNY 2o2].l2o22

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalnościRady
Rodziców działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej
Za

ąiniony ŻoŻ1'/ŻoŻ2rok szkolny.

Rada Rodziców w skladzie

Przewodnicząca -

:

ola Prządo

Z-ca Przewodniczącej

-

Aneta Buczek

Skarbnik

-

lzabela Lipp

Sekretarz

-

Monika Patota

W ramach zadań jakie podejmowata R.R w całym roku szkolnym ,byto między innymi
kontynuowanie starań w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych na
realizację celu wyznaczonego w poprzednim roku szkolnym ,, bezpieczna nawierzchnia na
boisku pod bocianim gniazdem".

,

starała się urozmaicać życie szkolne
oraz angażowała się w różne inicjatywy sugerowane przez rodziców oraz grono
Rada Rodziców mimo epidemicznych ograniczeń

pedagogiczne naszej szkoły.
Były to

:

1. Zakup słodkiego poczęstunku dla Nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej

.

Ż.Zorganizowanie zbiórki złomu przekazanego przez mieszkańców Ligoty Turawskiej.

3.organizacja dochodowej zabawy andrzejkowej , przygotowanie loterii fantowej z licytacją
tortu.
4. Sfinansowanie Foto -budki dla uczniów naszej szkoły z okazji Mikołajek.

5.Udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym w Ligocie Turawskiej.
6.Rada Rodziców przyłączyła się do zbiórki świątecznychpodarunków dla osób samotnych
starszych organizowanej przez Młodzieżowy Caritas działający przy PSP Ligota Turawska .
7.Tłusty czwartek okraszono smakowitymi pączkami dla uczniów,przedszkolaków
grona pedagogicznego.

i

oraz

:

'\

8.Na Dzień Dziecka zakupiono lody dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

9.Wydanie opinii Rady Rodziców dla nauczycieli naszej szkoły starających się o awans
zawodowy Pani Zuzanna Tomsa -Kubiczek opinia pozytywna i Pani Małgorzata Basaj opinia
pozytywna.
10. Zakupiono nagrody książkowe dla uczniów oraz ufundowano nagrodę pieniężną w

wysokości1O0 zł dla ucznia za wybitne osiągnięcia

.

Rada Rodziców podejmowała decyzje zawsze konsultując z możliwie największą liczbą
rodziców poprzez komunikator WhatsApp na którym założonogrupę rady rodziców.

Dysponowanie funduszami rodziców prowadzono W sposób racjonalny,zgodny z literą prawa
W roku szkolnym zoŁI/loŻŻobowiązywała dobrowolna składka roczna na fundusz Rady
Rodziców w kwocie
].

:

dziecko -60zł

2dzieci

-7azł

3dzieci i więcej -80zł
Składki przekazywane są na konto R.R. w Banku PKo s.A i osobami upoważnionymi do
wypłat środków są Pani lzabela Lipp - skarbnik oraz Pani Katarzyna Zawada .

oddział przedszkolny w Zakrzowie Turawskim dysponuje oddzielnym własnym budżetem
składkowym.
Początek roku szkoln ego ŻoŻL/2oŻŻ rozpoczęliśmy z saldem 9.706,80zł a zamykamy rok
kwotą 24 .L73,o4zł szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik nr

do sprawozdania ,oraz
załącznik nr 2 wyciąg bankowy nr 9l2o2Ż saldo 23. 670,7Ż i w gotówce5o2,3Żzł .
].

Jest to wvnik ogromnego zaangażowania i poświęconego czasu Wszystkich rodzicow w

przeróżnej formie

, Za co

serdecznie dziękuję w mieniu ustępującej Rady Rodziców

.

Współpraca z Państwem była niezwykle budująca ,dostarczała ogromnej satysfakcji i wiary,
że razem można bardzo wiele osiągnąć.

Dziękuję bardzo
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Załącznik nr

1

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców przy PSP
Ligota Turawska za rok szkolny 2OZL{2O22
l.p.

Wyszczególnienie

1.

Saldo z roku szkolnego

Przychód

rozchód

saldo
9706,80

2oŻo/IoŻt
370,40

2.

Zakup słodkiego
poczęstunku dla Rady
Pedagogicznej z okazji Dnia
Edukacji Narodowej

3

Zbiórka złomu w Ligocie
Tu rawskiej przekazanej
przez mieszkańców

4300

4

Zorganizowanie
dochodowej Zabawy
Andrzejkowej z loterią
fantową i licytacją tortu,

8000

biletv.
5

Foto-budka dla wszystkich
klas z okazji Mikołajek

6

Kiermasz świątecznyna
plebanii
Zakup pączków na Tłusty
Czwartek dla uczniów i

7

8
9
9.

10
11

przedszkoIaków oraz Grona
Pedagogicznego
Zakup lodów na Dzień
Dziecka dla ucznów
Sponsoring -datek od
Mnieiszości N iemieckiei
Nagrody książkowe dla
wyróżnionych uczniów na
zakończenie roku szkolnego
Nagroda pieniężna dla ucznia
za wybitne osiągnięcia
Składki od rodziców w roku
szkolnym Żo2Ll2022
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Saldo 24.L73,04

\.

C\t-

