
Warszawa, dnia 1 października 2020 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 190 w Warszawie  

za rok 2019/2020 

  

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie, podsumowując rok swojej 

działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok 

szkolny 2019/2020.  

  

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu 

plenarnym Rady Rodziców w dniu 19 września 2019r.. W jej skład weszło  

27 członków reprezentujących klasy 0-8 w Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie.  

W trybie głosowania, spośród 19 obecnych na pierwszym zebraniu reprezentantów klas wybrano 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w składzie: 

1. Przewodnicząca: pani Joanna Aleksandrowicz-Wojas (przedstawiciel klasy 5c), 

2. Z-ca Przewodniczącej: pani Ewa Bartulis (przedstawiciel klasy 8b), 

3. Z-ca Przewodniczącej: pan Jan Kornecki (przedstawiciel klasy 5a), 

4. Skarbnik: pani Monika Modro-Bacińska (przedstawiciel klasy 1c), 

5. Sekretarz: pani Monika Wiśniewska (przedstawiciel klasy 0b). 

 

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie: 

 pani Monika Komierzyńska (przedstawiciel klasy 8c)  

 pani Monika Pykało (przedstawiciel klasy 5d). 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań Rady Rodziców, na których podjęto 25 uchwał i 

wydano 11 opinii. W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor Edyta 

Korytkowska i Pani Kierownik Świetlicy Katarzyna Maćkiewicz. 

 

Na zebraniach Członkowie Rady poruszali wiele istotnych i ważnych spraw mających wpływ na 

kształcenie oraz warunki nauki naszych dzieci, zaangażowali się w życie szkoły, wnosili swoje uwagi, 

propozycje, pomysły oraz zadawali pytania Dyrekcji. 

 

Członkowie Rady wielokrotnie oferowali swoje wsparcie i pomoc, oraz aktywnie włączali się w 

przygotowania imprez szkolnych, brali udział w wielu uroczystościach szkolnych starając się podjąć 

partnerską współpracę zarówno z Dyrekcją jak i Gronem Pedagogicznym. Jak co roku chcieliśmy, by 

nauka kojarzyła się naszym dzieciom nie tylko z obowiązkami szkolnymi, by doświadczały w szkole 

miłych zdarzeń. 



 

Wspólnie z nauczycielami i rodzicami uczniów, Rada Rodziców brała udział w zbiórkach 

makulatury, baterii, organizowaliśmy wszelkiego rodzaju ciekawe i atrakcyjne dla dzieci konkursy, 

kiermasze i warsztaty. 

 

Działania i inicjatywy Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020: 

1. uchwalenie zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły programu wychowawczego na rok 

szkolny 2018//2019, 

2. zaopiniowanie projektu budżetu Szkoły na rok 2019, 

3. opracowanie i uchwalenie przyjęcia do realizacji planu finansowego Rady Rodziców, który 

stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych decyzji 

dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi przez rodziców, na 

bieżąco Skarbnik, Przewodnicząca analizowały stan środków finansowych Rady, 

 

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała następujące 

przedsięwzięcia: 

a) zakup szafek szkolnych dla uczniów klas starszych, 

b) zakup naklejek edukacyjnych na schody i korytarze, 

c) dofinansowała organizację licznych imprez szkolnych – bal karnawałowy, olimpiady 

sportowe, 

d) ufundowała nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w wewnętrznych konkursach 

szkolnych,  

e) sfinansowano organizację koncertów muzycznych dla uczniów organizowanych w szkole 

przez Filharmonię Narodową, 

 

Realizując swoje statutowe zadania w minionym roku szkolnym Rada Rodziców podejmowała 

działania mające na celu wspieranie bieżącej działalności Szkoły. Jedynym źródłem finansowania 

działalności Rady Rodziców są składki wnoszone przez rodziców. Składka roczna na Radę Rodziców 

w roku szkolnym 2019/2020 została ustalona w kwocie 150 zł, lecz była dobrowolna, a jej wysokość 

uzależniona jest od możliwości finansowych każdej rodziny. Za pośrednictwem Wychowawców i 

Przedstawicieli Rady Rodziców zachęcaliśmy Państwa do uiszczania składek.  

Dzięki tym działaniom 5 klas zakwalifikowało się do konkursu „Ty wpłacasz, my wypłacamy” i 

otrzyma (czekamy na wnioski i faktury do 31 grudnia 2020r.) 10% zadeklarowanej kwoty składki na 

Radę Rodziców w swojej klasie, w sumie zostanie wypłacone z tego tytułu 1 572 zł. 

Dzięki Wam - rodzicom konto Rady Rodziców w minionym roku szkolnym zasilone zostało 

wpłatami w łącznej kwocie 55 390 zł z deklarowanych 74 815 zł, co stanowi 74% wpłaconych składek 

do łącznej kwoty deklaracji.  Z tytułu darowizn na Fundusz Świetlicy wpłynęło 7 690 zł. 

Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa, 

i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.  



Imprezy szkolne – w tym nagrody dla uczniów za udział w konkursach i 

wybitne osiągnięcia w nauce 8 013 

a) koncerty muzyczne 2 520 

b) nagrody dla uczniów za udział w konkursach  1 793 

c) imprezy szkolne 3 700 

d) dzień dziecka 0 

Pomoc materialna 0 

Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zakup testów sprawdzających dla 

uczniów,  wyposażenie sal i zakup nowych regałów do biblioteki szkolnej 10 804 

a) apteczka szkolna 1 465 

b) komputer do pracowni informatycznej 0 

c) szafki szkolne 7 364 

d) wyposażenie sal, dekoracja szkoły, sprzęt sportowy 1 976 

e) naklejki edukacyjne na szchody 0 

Inne koszty RR – m.in.opłaty za prowadzeni konta, wypłaty w konkursie 

"Ty wpłacasz, my wypłacamy" 1 404 

a) kwiaty na uroczystości szkolne 1 352 

b) konkurs Ty wpłacasz my wypłacamy 0 

c) opłata za prowadzenie konta bankowego 52 

d) art. biurowe 0 

Art. biurowe i gospodarcze – zakup tuszy do drukarek, xero 0 

Fundusz świetlicy 2 957 

 

W związku z poniesionymi kosztami na koncie Rady Rodziców na dzień 31 sierpnia  2020r. 

pozostało 65 104 zł. 

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice 

W imieniu ustępującej Rady Rodziców chciałabym podziękować Pani Dyrektor mgr Edycie 

Korytkowskiej, Pani Wicedyrektor mgr Bożenie Czubaszek oraz Pani Wicedyrektor mgr Barbarze 

Jończyk-Więsik za każdą formę współpracy i poświęcony czas w roku szkolnym 2019/2020, za 

cierpliwość, za zaufanie, za zgłaszane propozycje, za dyskusje oraz za gotowość służenia fachową radą. 

Słowa podziękowania przekazuję pod adresem tych Rodziców, którzy zakończyli swoją pracę 

w Radzie, jak i tym, którzy będą dalej pracować na rzecz Rady Rodziców w kolejnym roku szkolnym. 

Chciałabym również podziękować wszystkim rodzicom, którzy angażowali się w działania w naszej 

szkole i tym, którzy poświęcali swój prywatny czas na konkretną pracę a także tym, którzy wsparli Radę 

Rodziców wyłącznie wpłatą finansową, tym, którzy czasem krytykowali nasze działania również 

dziękuje, bo takie sytuacje najbardziej mobilizują do działania. Najważniejsze jest jednak to, że każdy 

z nas działał najlepiej jak umiał w interesie dzieci. Jako członkowie Rady Rodziców konieczność 

współkształtowania życia Szkoły poczytujemy sobie za moralny obowiązek wynikający z realizowanej 

funkcji rodzicielskiej i odpowiedzialności za nasze dzieci. Mamy głębokie przeświadczenie, że 

działamy dla wspólnego dobra, jakim jest nasza Szkoła, czyli nasze dzieci. Z tej perspektywy 



angażowanie w sprawy Szkoły sprawiało nam satysfakcję i przyjemność. Mam skromną nadzieję, że 

podjęte przez nas działania będą kontynuowane i rozwijane przez kolejne Rady we współpracy z 

rodzicami i uczniami, Dyrekcją i gronem nauczycielskim. 

 

  Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców, wnoszę o zatwierdzenie powyższego 

sprawozdania przez Zebranie Plenarne Rady Rodziców i udzielenie absolutorium ustępującej Radzie. 

 

 

Dziękuje za współpracę i pomoc. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Rodziców 2019/2020 

 

Joanna Aleksandrowicz-Wojas 

 

 

 


