
 
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu 
w roku szkolnym 2014/2015 

 
 
 
 
 
  W roku szkolnym  2014/2015 po raz pierwszy od długiego czasu Rada Rodziców składała się 
z 34 przedstawicieli oddziałów szkolnych. Był to rok w którym same tylko oddziały 0-I były 
reprezentowane przez 10 przedstawicieli , a wszystkich oddziałów nauczania 
wczesnoszkolnego 0-III było aż 20. W związku z tym praca rady skupiała się na próbie 
rozwiązania problemu przeciążenia świetlicy szkolnej jak również próbie rozwiązania innych 
problemów tych oddziałów.  
  Rada rodziców próbując rozwiązać problem przeciążenia świetlicy  podjęła wspólnie z 
dyrekcją szkoły działania mające na celu adaptację pomieszczeń starej kuchni na potrzeby 
rozbudowy świetlicy szkolnej. W tym celu wystosowano pisma do radnych miasta Poznania 
aby ci z kolei pomogli pozyskać szkole fundusze potrzebne na ten cel uwzględniając sumę 
150 000 złotych w budżecie wydatków miasta. Jednak nasza prośba spotkała się z odmową. 
 
   Dlatego też działania nasze skupiły się na problemach zaistniałych w szatniach oddziałów 
edukacji wczesnoszkolnej oraz bezpieczeństwa w szkole co do prowadziło przy współpracy z 
dyrekcją szkoły do zakupu 25 ławek do szatni i rozbudowy monitoringu szkolnego. 
Jednocześnie pozyskano sponsora ,który wyposażył w niezbędne środki opatrunkowe 
gabinet pielęgniarski i apteczki szkolne. Rada Rodziców zakupiła także tablice korkowe dla 
klas drugich.  
  Dofinansowano również wycieczki szkolne i wyjazdy na „Zieloną Szkołę” uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej przyznając tym samym po 150 złotych na 
ucznia. 
 
  Oprócz tych działań Rada Rodziców przyczyniła się w wydatny sposób do zorganizowania 
wspólnie ze szkołą następujących konkursów i imprez szkolnych: 
 Pasowanie na pierwszoklasistę 
 Konkurs kaligraficzny klas II-III „Złote Pióro” 
 Międzynarodowe obchody Dnia Pluszowego Misia 
 Turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły 
 Mikołajki 
 Balik karnawałowy 
 Dzień Seniora 
 Szkolny konkurs „Mam Talent” 
 Konkurs czytelniczy Doktor Dolittle i jego zwierzęta 
 Konkurs pięknego czytania 
 Konkurs „Biegające dyktando” 
 Projekt „Niezapominajka” 
 Międzyszkolny konkurs „Mam Talent” 



 Międzyszkolny konkurs „Jestem Polakiem i Poznaniakiem” 
 Konkurs Piosenki angielskiej 
 Dzień Europejczyka 
 Dzień Dziecka 
 Dzień Sportu 
 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
 
  Wszystkie działania rady były finansowane z dobrowolnych składek rodziców za które 
bardzo dziękujemy. Składamy również podziękowania wszystkim rodzicom którzy 
współpracując z Radą Rodziców działali na rzecz szkoły i jej uczniów. 
 
  Zebrania Rady rodziców odbywały się raczej w atmosferze konstruktywnej dyskusji , a 
frekwencja w ciągu całego roku szkolnego kształtowała się na poziomie 60 procent. 
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