
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu

w roku szkolnym 2013/2014

1. Działalność Rady Rodziców SP 17 w Poznaniu roku szkolnym 2013/2014 przebiegała 
zgodnie  z  założeniami  ustalonymi  na  pierwszym  zebraniu  rady  i  opierała  się  na 
samodzielnej inicjatywie jak również na współpracy ze szkołą.

2. Rada Rodziców pozyskała sponsora, który zaopatrzył gabinet pielęgniarski i apteczki 
szkolne w niezbędne środki opatrunkowe i odkażające.

3. W wyniku konstruktywnych rozmów z Dyrekcją Szkoły Rada Rodziców przyczyniła 
się do budowy wewnętrznej sieci WiFi w szkole, która to sieć jest niezbędna w celu 
stworzenia „Elektronicznego dziennika”.

4. Z  pozyskanych  dobrowolnych  składek  rodziców  uczniów  naszej  szkoły  Rada 
Rodziców  mogła  aktywnie  uczestniczyć  w  organizacji  i  finansowaniu  projektów 
szkolnych czyli:
– Pasowanie na ucznia
– Tydzień Pluszowego Misia
– Dzień Seniora
– Bal Karnawałowy
– Konkurs  „Mam Talent”
– Konkurs kaligraficzny  „Złote Pióro”
– Konkurs plastyczny z okazji wyzwolenia Poznania  „Poznaj Poznań”
– Konkurs literacko plastyczny  „W magicznym świecie Juliana Tuwima”
– Konkurs wiedzy o mieście  „Poznań moje miasto”
– Konkurs ortograficzny  „Biegające dyktando”
– Konkurs patriotyczny  „Jestem Polakiem i poznaniakiem”
– Europejski Dzień Dziecka
– Dzień Sportu
– Uroczystość zakończenia roku szkolnego

5. Dofinansowano  również  dzieci   z  rodzin  o  trudnej  sytuacji  finansowej  aby w ten 
sposób  dopomóc  tym  dzieciom  w  wyjeździe  na  wycieczkę  szkolną  lub  „Zielona 
Szkołę”.

6. Współpraca Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym przebiegała 
na zasadach wzajemnego szacunku i zrozumienia tak samo jak zebrania rady, które 
przebiegały w atmosferze konstruktywnej dyskusji.

7. Pomimo usilnych starań nie udało się do tej pory pozyskać do współpracy osób lub 
instytucji  mogących  wspomóc  szkołę  w  wymianie  termoregulatorów  przy 
kaloryferach w salach uczniowskich.

8. Również nie udało się zrealizować planów nagłośnienia auli szkolnej, które to plany 
zostały jednak zrealizowane przez Dyrekcję Szkoły.

9. Na  stuprocentową  skuteczność  pracy  Rady  Rodziców  miała   negatywny  wpływ 
frekwencja  na  zebraniach  i  udział  jej  przedstawicieli  w  pracach  rady,  która  to 
frekwencja kształtowała się w granicach czterdziestu ośmiu procent.


