Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku
(od 1 września 2017 r – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku)
za rok szkolny 2016/2017
W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedkładam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 8 w
Białymstoku (dalej: ZSO nr 8) za rok szkolny 2016/2017.
W dniu 14 września 2016 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zostały wybrane nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:
Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca – Pani Julita Sitniewska
Zastępca Przewodniczącej – Pani Izabela Dembińska
Sekretarz – Pani Izabela Majewska
Skarbnik – Pan Andrzej Idźkowski
Komisja Rewizyjna:
Pani Elżbieta Zajkowska
Pani Ewa Chrzanowska
W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 zebrań Rady Rodziców, na których podjęto 7 uchwał.
W zebraniach Rady Rodziców uczestniczył, mgr Henryk Paliwoda, Dyrektor ZSO nr 8.
1. Realizując swoje zadania statutowe Rada Rodziców nie miała jednak żadnego wpływ na uczestniczenie w:
- uchwaleniu w porozumieniu z radą pedagogiczną – programu profilaktycznego i programu wychowawczego na rok szkolny 2016/2017;
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- opiniowaniu planu finansowego składanego przez dyrektora ZSO nr 8.
2. Rada Rodziców w celu prowadzenia swojej działalności uchwaliła nowy Regulamin Rady Rodziców z dnia 10.04.2017 r.
3. Rada Rodziców podjęła racjonalną gospodarkę i planowanie finansów, którymi dysponowała. W związku z tym przeprowadzono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Zmianę konta bankowego Rady Rodziców z PKO BP na SBR Bank.
Zbiórkę pieniędzy na Radę Rodziców w wysokości 30 zł od ucznia (zysk: 2450 zł).
Zorganizowano szkolną loterię fantową (zysk: 391 zł).
Kiermasze ciast (zysk: 1608,08 zł)
Kiermasz świąteczny Bożonarodzeniowy (zysk: 291 zł)
Sprzedaż aluminium (zysk: 128 zł)
Uzyskano darowizny: Interrisk: 1234,74 zł
Darowizna gotówkowa – 107,05 zł
Zebrano: 6209,87 zł
Wydano: 6164,75 zł
Bilans: 45,12 zł na koncie bankowym Rady Rodziców

i. Darowizny rzeczowe:

Od kogo?
Karol Chrzanowski
Karol Chrzanowski
J. Misiewicz
A. Gil
Anna Dybacka

DAROWIZNY RZECZOWE
Co podarowane?
Ile?
Odmalowanie sali katechetycznej
tablice korkowe 180x100/zegary 6
Lustro
1
zegary ścienne
2
fanty na loterię szkolną

Gdzie/Komu?
uczniom
Sale, nr 23, 30, 34, 31, 35, 32
pokój nauczycielski p.II
uczniom
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Andrzej Idźkowski

uczniom

Firma Sabo

materiały do wykonania tablic na
I p. korytarza
500zł w materiałach

Elżbieta Zajkowska

materiały papierowe

uczniom

Izabella Majewska

kawa i kubeczki

uczniom/nauczycielom

Głowna Dyrekcja Lasów Państwowych

uczniom

Emilia Bezubik

gadżety na loterię fantową
gadżety na loterię
fantową/wykładzina

Bartosz Sokołowski

gadżety na loterię fantową

uczniom

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa
Zaangażowani rodzice
Katarzyna Konstantynowicz

nagrody książkowe
malowanie korytarza na parterze
monitor komputerowy

uczniom na zakończenie roku
uczniom/nauczycielom
uczniom

korytarz

uczniom

j. Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 sfinansowała:
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Data wydatku
06.10.2016
21.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
29.11.2016
02.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
13.01.2017
18.01.2017
09.02.2017
13.02.2017
23.02.2017
23.02.2017
24.02.2017
12.03.2017
20.03.2017
01.03.2017
16.02.2017
08.03.2017
24.03.2017
24.03.2017
27.03.2017
27.03.2017

Kwota zł
99,69 zł
39,95 zł
41,40 zł
12,00 zł
101,34 zł
250,00 zł
54,12 zł
476,20 zł
162,09 zł
9,00 zł
172,00 zł
148,69 zł
185,60 zł
170,00 zł
255,60 zł
37,12 zł
87,85 zł
79,98 zł
57,90 zł
345,13 zł
108,80 zł
500,00 zł
50,70 zł
150,00 zł
60,40 zł

Nr fa/paragonu
faktura
paragon
paragon
paragon
paragon
faktura
faktura
faktura
faktura
paragon
faktura
faktura
faktura
faktura
faktura
paragon
paragon
faktura
paragony
paragony
paragon
przekazanie
paragon

#NAZWA?
Na co?
Dzień Nauczyciela, antyramy do podziękowań
konkurs czytelniczy (październik)
czekolada Dzień Szkoły - konkurs literki
torby na nagrody - konkurs literki
cukierki akcja Mikołajki - zawody sportowe
nagrody w turniejach sportowych
toner zamiennik do drukarki szkolnej Ricoh
6 tablic i pinezki do tablic
toner zamiennik P. Halina Woźniak
dwie książeczki wpłat KP
6 antyram
4 gry scriba P. Ciepielewska
3 zestawy szachów na potrzeby biblioteki
200 pączków na tłusty czwartek
zestaw "proste obwody elektryczne"
materiały papiernicze do klasy historii
ciastka i napoje na dni otwarte szkoły 22.03.2017
zakup dwóch gier do świetlicy
zakup doniczek do klasy historii
zakup materiałów do remontu sali katechetycznej
kabel do tablicy multimedialnej w klasie II a
wsparcie w zakupie telewizora do Sali katechetycznej
mapy Podlasia P. Grażyna Ciepielewska

Dla kogo?
nauczycielom
uczniom
uczniom
uczniom
uczniom
uczniom
uczniom/nauczycielom
uczniom/nauczycielom
uczniom
uczniom
uczniom/nauczycielom
uczniom
uczniom
uczniom/nauczycielom
uczniom/nauczycielom
uczniom/nauczycielom
potencjalnym uczniom
uczniom/nauczycielom
nauczycielom
uczniom/nauczycielom
uczniom
uczniom
uczniom

przekazanie
faktura

środki na wykonanie przez uczniów w świetlicy stroików i kartek
świątecznych
wykładzina do tablic

uczniom
uczniom/nauczycielom
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10.04.2017
11.04.2017
10.04.2017
19.04.2017
20.04.2017

265,18 zł
94,00 zł
205,28 zł
708,00 zł
106,00 zł

paragony
pokwitowanie
faktura
faktura
faktura

materiały do wykonania tablic do Sali katechetycznej i na
korytarz
dofinansowanie zawodów strzeleckich w ZSO nr 8
puchary i medale na zawody strzeleckie
rolety do sali matematycznej
dyplomy dla kl. 3 SP na zakończenie roku

uczniom/nauczycielom
uczniom
uczniom
uczniom/nauczycielom
uczniom

10.05.2017
02.06.2017
02.06.2017
07.06.2017
12.06.2017
16.06.2017
20.06.2017
19.06.2017
21.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
06.09.2017

96,00 zł
60,00 zł
5,80 zł
128,00 zł
149,90 zł
141,10 zł
27,06 zł
32,90 zł
4,99 zł
250,00 zł
180,00 zł
44,99 zł
9,99 zł
19.00

potwierdzenie
faktura
paragon
pokwitowanie
faktura
faktura
paragon
paragon
paragon
Faktura
faktura
paragon
paragon
prowizje bankowe

przekazanie 20% od wpłat na RR dla II a zgodnie z Regulaminem
RR
tablica dla samorządu szkolnego
pinezki do tablicy korkowej
przekazanie pieniędzy wychowawcom ze sprzedaży aluminium
książki dla kl. III SP P. H. Woźniak
nagrody zakończenie roku III SP P. B. Brzostowska
dyplomy na zakończenie roku szkolnego
książka na konkurs czytelniczy w roku szkolnym 2016/2017
książka na zakończenie roku dla ucznia 2016/2017
opłacenie statuetek na zakończenie roku szkolnego
przewóz uczniów autokarem na stadion miejski
książka album pamiątka
rama do dyplomu
prowizje bankowe

uczniom
Samorządowi szkolnemu
samorządowi szkolnemu
uczniom
uczniom
uczniom
uczniom
uczniom
uczniom
uczniowie
uczniowie
nauczycielom
nauczycielom
bank

4. W trakcie roku szkolnego Rada Rodziców złożyła do Dyrekcji ZSO nr 8 pisma w/s:
a. przekazania sprawozdania z pracy Rady Rodziców kadencji 2015/2016, którego nie było w dokumentacji poprzedniej Rady Rodziców
(pismo z dnia 20.09.2016 r), na które otrzymała odpowiedź wraz ze sprawozdaniem dnia 26.09.2016 r.
b. pismo z dnia 10.03.2017 r. w/s wyjaśnienia pytań dotyczących zarządzania placówką i pracy nauczycieli, na które Rada Rodziców dostała
od Dyrekcji odpowiedź dnia 24.03.2017 r.
c. naruszenia dostępu do prywatnej korespondencji Rady Rodziców z Dyrekcją z dnia 23.03.2017 r. z wyjaśnieniem ustnym Dyrekcji w tej
sprawie.
d. informacji statystycznych dotyczących prowadzonych zajęć pozalekcyjnych z dnia 12.06.2017 r.
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5. Rada Rodziców zaopiniowała na wniosek Dyrekcji ZSO nr 8 pozytywnie dorobek zawodowy za okres 01.09.2014-31.05.2017 r. Pani
Anny Król, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
6. Rada Rodziców wyraziła zgodę dnia 8.09.2017 r. na przeprowadzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Białymstoku akcji
warzywa i owoce w szkole oraz szklanka mleka.
7. Rada Rodziców nie otrzymała od Dyrektcji ZSO nr 8 ewaluacji ankiety przeprowadzonej na jesieni 2016 r., dotyczącej pracy jednostki.
8. Rada Rodziców otrzymała od Dyrektora ZSO nr 8 wykaz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na ternie szkoły, o który prosiła w piśmie
z dnia 12.06.2017 r. Niestety nie było w otrzymanym wykazie rekomendacji, co do dalszych losów tych zajęć w placówce.
Rada Rodziców pragnie złożyć szczególne podziękowania wszystkim Rodzicom włączającym się w akcje przeprowadzone przez Radę na terenie
Szkoły. Szczególnie te związane z kiermaszem ciast!
Rada Rodziców pragnie podziękować firmie Stacji LPG TomGaz za wsparcie rzeczowe Rady Rodziców.
Rada Rodziców pragnie podziękować Panu Tadeuszowi Zdzienickiemu z Uczniowskiego Klubu Sportowego tenisa Stołowego „Ósemka” za
wsparcie rzeczowe.
Rada Rodziców pragnie też podziękować nauczycielem, którzy wspierali nas życzliwością i pomocą w realizacji podjętych działań.
Rada Rodziców skład podziękowania Dyrektorowi, Henrykowi Paliwodzie, za współpracę oraz wszystkim pracownikom Szkoły.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Białystok, 13.09.2017 r.
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