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1. Działalność Rady Rodziców przebiegała zgodnie z postanowieniami i planami 

określonymi na jej pierwszym zebraniu i polegała na samodzielnym działaniu na rzecz 

szkoły jak również w oparciu o współpracę z Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym.  

2. Współpraca z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym przyczyniła się do:  

 wspólnego rozwiązania problemów wynikłych w trakcie zajęć wychowania 

fizycznego klas II – III na basenie Pływalni Atlantis 

 pomocy w przeprowadzeniu akcji „1% Podatku dla szkoły” 

 dopracowywania zasad punktowej oceny zachowania uczniów 

 powołania zespołu monitorującego jakość sprzedawanych artykułów 

spożywczych w sklepiku szkolnym oraz sprzedawanych posiłków w stołówce 

szkolnej o czym pisemnie powiadomiono osoby prowadzące w/w placówki 

usługowe na terenie szkoły. 

3. Samodzielna działalność Rady Rodziców polegała głównie na pomocy w dofinansowaniu 

z pozyskanych przez RR środków finansowych imprez i konkursów odbywających się 

w szkole oraz na ich współorganizacji. Dofinansowanie ograniczało się do zakupu 

nagród, dyplomów i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia tych projektów, którymi 

były: 

 Dzień Seniora – dofinansowanie imprezy i współorganizacja z Samorządem 

Uczniowskim 

 Balik Karnawałowy dla klas 0-III 

 Konkurs Matematyczny 

 Konkurs Przyrodniczy 

 Konkurs „Mam Talent” 

 Popisy Talentów Oddziałów Nauczania Początkowego 

 Gżegżółka 

 Konkurs Ekologiczny 

 Pomoc w organizacji rekolekcji szkolnych 

 Konkurs Religijny Czytania Psalmów 

 Konkurs multimedialny o Janie Pawle II 

 Konkurs Pięknego Czytania 

 Konkurs Recytatorski 

 Konkurs o Józefie Ignacym Kraszewskim  

 Konkurs Ortograficzny 

 Konkurs Fotograficzny „Mały fotoreporter” 

 Przegląd Wielkopolskich Tańców i Przyśpiewek Ludowych (pomoc finansowa 

w uszyciu strojów regionalnych dla uczniów biorących udział w tym przeglądzie) 

4. Rada Rodziców zakupiła lektury do biblioteki szkolnej oraz dofinansowała zakup 

jubileuszowego wydania twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, który jest patronem 

szkoły. 

5. Zgodnie ze wskazaniem sponsora Rada Rodziców samodzielnie przeprowadziła remont 

części szatni szkolnych. 

6. Udzielono również pomocy finansowej w postaci dopłaty do Zielonej Szkoły dla uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji. 


