
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu

w roku szkolnym 2012/2013

1. Działalność   Rady  Rodziców  SP  17  w  roku  szkolonym  2012/2013  przebiegała 
w oparciu o regulamin rady i polegała zarówno na wykazywaniu własnej inicjatywy 
jak również na współpracy z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym.

2. Współpraca przyczyniła się do:
– monitorowania zajęć klas I-III na basenie Atlantis
– zapewnienia  uczniom zniżkowych grupowych przejazdów szkolnych na  terenie 

miasta Poznania środkami transportu miejskiego poprzez udostępnienie wszystkim 
klasom umów z ZTM Poznań

– sfinansowaniu jednorazowego pobytu anglojęzycznych studentek w naszej szkole 
w ramach organizacji AISEC (drugi taki pobyt sfinansowała w całości szkoła)

– współpracy przy organizacji współzawodnictwa klas w konkursie Klasa na Medal
– współpracy  przy  wyborze  nowego  usługodawcy  w  zakresie  świadczenia  usług 

gastronomicznych w stołówce szkolnej
– udziału przedstawiciela rady w prezentacji szkoły w czasie akcji Drzwi Otwarte 

SP17  oraz  w  czasie  zebrania  informacyjnego  dla  rodziców  nowo  przyjętych 
uczniów  oddziałów  zerowych  i  klas  pierwszych  wyboru  ubezpieczyciela 
w zakresie  ubezpieczenia  grupowego  uczniów  w  nowym  roku  szkolnym 
2013/2014

3. Samodzielna  działalność  rady  polegała  głównie  na  pomocy  w  dofinansowywaniu 
uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz 
pomocy w organizacji i dofinansowywaniu imprez szkolnych takich jak:
– Dzień Seniora
– Tydzień Pluszowego Misia
– Pasowanie na Pyrlandczyka
– Mikołajki
– Balik Karnawałowy
– Impreza sportowa Czwartaki
– Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
– Konkurs Rzeczpospolita za czasów Króla Stasia
– Konkurs Mam Talent
– Dzień Dziecka
– Dzień Sportu
– Zakończenie Roku Szkolnego

4. Pozyskane od sponsorów środki finansowe wykorzystano zgodnie z wypracowanym 
z Dyrekcją  Szkoły  porozumieniem  i  zakupiono  z  nich  Zestaw  Multimedialny 
składający się z tablicy multimedialnej wraz z osprzętem i rzutnika multimedialnego, 
który to zestaw zamontowano w sali 200.

5. Udało  się  pozyskać  sponsora,  który  zaopatrzył  gabinet  pielęgniarski  w  niezbędne 
środki opatrunkowe i aparat do mierzenia ciśnienia.

6. Dzięki  zaangażowaniu  jednego  z  członków  Rady  Rodziców  szkoła  otrzymała 
bezpłatnie  pokaźną  liczbę  komputerów  stacjonarnych  na  potrzeby  wyposażenia 
Szkolnej Pracowni Komputerowej



7. Pomimo  usilnych  starań  nie  udało  się  reaktywować  nauki  Języka  Niemieckiego 
klasach  IV–VI.  Główną  przyczyną  tego  niepowodzenia  był  fakt  małego 
zainteresowania ze strony rodziców uczniów naszej szkoły.

8. Nie udały się także próby pozyskania dla szkoły krzeseł do auli szkolnej.
9. Zebrania  Rady  Rodziców  przebiegały  w  atmosferze  konstruktywnej  dyskusji, 

a frekwencja  kształtowała  się  średnio  na  poziomie  55%  czyli  poziomie 
umożliwiającym  przeprowadzenie  głosowania  nad  uchwałami  i  decyzjami 
wymagającymi przeprowadzenia takiej procedury przed ich podjęciem.
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