
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 24 w Rzeszowie 

w roku szkolnym 2018/19

Rzeszów, dn. 09.11.2019



Rada Rodziców – kto to?

Rada Rodziców jest organem składającym się z przedstawicieli rodziców wszystkich oddziałów. Rada działa na 
podstawie ustawy oraz Regulaminu.

Obradami Rady kieruje przewodniczący, a podczas przerw w obradach reprezentuje ją prezydium.

W skład Prezydium wchodzą

Przewodnicząca: Elżbieta Uryniak

Zastępca przew.: Jan Kuczałek

Sekretarz: Justyna Sowińska

Skarbnik: Aneta Ślemp

Celem działania Rady Rodziców jest wspieranie Dyrekcji oraz nauczycieli w realizowaniu ich obowiązków oraz 
reprezentowanie interesów Rodziców.



Zadania RR w roku szkolnym 2018/19

✓ Dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, w tym zapewnienie DJ’a na zabawy i dyskoteki szkolne 
andrzejkowe i karnawałowe

✓ Realizacja projektu „kalendarz szkolny”;

✓ Zakup książek na zakończenie roku dla uczniów klas III oraz wyróżnionych uczniów klas IV-VIII;

✓ Wsparcie dla Dyrekcji w zakresie rozbudowy szkoły, przebudowy skrzyżowania ul Wieniawskiego z Kiepury;

✓ Współpraca z Radą Osiedla oraz Urzędem Miasta w celu budowy parkingu w sąsiedztwie szkoły;

- Opracowanie logo szkoły oraz koncepcji jego użycia na gadżetach;

- Przygotowanie koncepcji strojów dla reprezentacji szkoły (drużyny sportowe, chór).



Wartość przychodów ogółem w roku 2018/19
była najwyższa w ciągu ostatnich lat. Dzieje się
tak z powodu podjęcia przez RR szeregu
działań mających na celu pozyskanie funduszy
ze źródeł innych niż wpłaty rodziców. W roku
2018/19 były to przychody ze sprzedaży
kalendarza szkolnego.
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Obok struktura finansowania działalności 
RR w podziale na klasy w stosunku do 
maksymalnej możliwej składki. 

Prosimy o dalsze wpłaty, szczególnie 
rodziców z tych oddziałów, gdzie wpłaty 
nie są wysokie. Wszystkich zachęcamy do  
zapoznania się z celami oraz zadaniami RR 
i wsparcia ich także zaangażowaniem w 
działalność Rady. Wówczas będziemy 
mogli zaproponować dzieciom jeszcze 
więcej atrakcyjnych konkursów i inicjatyw.
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Niezmiennie od kilku lat najważniejszą pozycją na liście wydatków RR jest dofinansowanie konkursów. Zależy nam, aby 
nagrody były atrakcyjne a konkursy liczne. 
Od roku szkolnego 2017/18 zwiększamy fundusze na zakup książek i upominków. Utrzymujemy zakup książek dla 
wszystkich trzecioklasistów oraz wyróżnionych uczniów z klas IV-VIII. Szczególną uwagę przykładamy też do tego jakie 
tytuły otrzymują dzieci. Cieszy nas rosnące zainteresowanie tymi pozycjami.
Ważną pozycją w wydatkach jest zapewnienie wody w Świetlicy szkolnej. Służy ona wszystkim uczniom, także tym, 
którzy nie korzystają z opieki świetlicowej. 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy swoimi działaniami 
wspierają szkołę angażując się w prace Rady Rodziców.

Liczymy na Wasze dalsze wsparcie organizacyjne i finansowe.


