
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  

w roku szkolnym 2020/2021 

 
Posiedzenia Rady 

W trakcie roku szkolnego 2020/2021 odbyło się 6 posiedzeń Rady Rodziców; z czego większość – 

z uwagi na trwający stan epidemii, odbywała się w trybie mieszanym – część delegatów obecna była 

na terenie szkoły, a część łączyła się zdalnie. 

W sprawach pilnych członkowie Rady prowadzili również dyskusję w formie korespondencji 

mailowej, w tej formie uzgodnione zostało m.in. stanowisko Rady co do opinii o nauczycielach 

wyrażanej w toku ich awansu zawodowego. 

 

Skład Rady 

Na pierwszym posiedzeniu wyłonione zostało prezydium w składzie: 

Przewodniczący-Tomasz Kwiatkowski 

Zastępca Przewodniczącego –Dariusz Jakuboze 

Skarbnik-Izabela Świderska 

Sekretarz-Arkadiusz Srebrzyński 

oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Agnieszka Rękas, Anna Tracz, Piotr Kosiaty. 

W związku z rezygnacją Przewodniczącego w grudniu 2020 roku ze sprawowanej funkcji, po kilku 

miesiącach pełnienia obowiązków przewodniczącego przez jego Zastępcę – zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem – w marcu 2021 roku postanowiono dokonać zmian w składzie prezydium, konstytuując 

je w następującym składzie:  

Przewodniczący – Dariusz Jakuboze 

Zastępca Przewodniczącego – Arkadiusz Srebrzyński 

Sekretarz – Gośka Tur 

Skarbnik – Iza Świderska. 

 

Niestety nie we wszystkich klasach zostali wyłonieni delegaci do Rady Rodziców. Taka sytuacja ma 

negatywne konsekwencje, gdyż z jednej strony utrudnia uzyskanie wymaganego kworum i podjęcie 

uchwał (co wymaga uzyskania określonej w regulaminie większości), lecz także ogranicza przepływ 

informacji między Radą a klasą, która nie wyłoniła delegata.  

 

Zmiana głównych celów finansowania 

Już w październiku 2020 roku, po przeprowadzonej dyskusji Rada zadecydowała o zmianach w 

regulaminie przyznawania premii i pomocy uczniom, rezygnując z finansowania przez Radę Rodziców 

nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce. Większość członków Rady uznała, że z uwagi na znaczną 

poprawę poziomu ocen Uczniów takie nagrody stały się zbędne i nie będą już w istotnym stopniu 

motywowały do intensywniejszej nauki, a rezygnacja z ich wypłacania pozwoli skierować środki 

finansowe, którymi dysponuje Rada, na inne cele. Warto w tym miejscu nadmienić, że na 

wzmiankowane nagrody w poprzednich latach przeznaczane było nawet 80 % środków gromadzonych 

przez Radę. Dzięki podjętej decyzji Rada mogła przeznaczyć ponad 60.000 zł na sprzęt komputerowy 



niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania placówki w okresie nauki zdalnej związanej z panującą 

epidemią. W kolejnych latach gromadzone środki będą mogły zostać przeznaczane na nowe cele, w 

tym pomoc uczniom w realizacji ich pasji i rozwoju naukowego, m.in. finansując realizowane przez 

Uczniów projekty oraz ich udział w olimpiadach i konkursach.  

 

Zmiana rachunku bankowego 

Rada Rodziców zdecydowała również o zmianie banku prowadzącego rachunki dla Rady, z uwagi 

na nadmierne koszty generowane przez Bank PKO BP, z którego usług dotychczas Rada korzystała. Po 

zmianach środki Rady Rodziców gromadzone są w Banku Santander, na szeregu kont wydzielonych w 

celu zwiększenia przejrzystości przepływów (konta wydzielone są w zależności od celów, na które mają 

być przeznaczane środki Rady – przykładowo odrębne konto wydzielone zostało na środki 

przeznaczone na potrzeby Samorządu Uczniowskiego).  

 

Zmiana regulaminu 

Rada zdecydowała również o uchwaleniu nowego regulaminu. Zmiana ta miała przede wszystkim 

ułatwić funkcjonowanie Rady w czasach współczesnych, pozwalając w szczególności na odbywanie 

posiedzeń i podejmowanie uchwał w trybie zdalnym. 

 

Pozostałe tematy 

Rada wypełniała także wszystkie spoczywające na niej obowiązki, w szczególności biorąc udział 

przy uchwalaniu planu profilaktyczno-wychowawczego, wyrażając opinię o nauczycielach, 

przedstawiając Dyrekcji szkoły tematy wymagające w ocenie rodziców oraz członków Rady szczególnej 

interwencji, jak też finansując potrzeby Samorządu Uczniowskiego i uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej.  

  

 

Dane finansowe 

 

Na moment przygotowywania niniejszego sprawozdania Komisja Rewizyjna była w trakcie badania 

finansów Rady i zgodności działań prezydium z uchwałami podjętymi przez Radę. Wszelkie dane 

finansowe, jak też opinia Komisji w tym zakresie zawarte zostaną w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, 

stanowiącym odrębny dokument. 

 

W imieniu Prezydium Rady: 

 

 

Dariusz Jakuboze 

Przewodniczący  

 


