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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W POZNANIU  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 

ZA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo  

 

w imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady 

Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 10 za miniony rok szkolny 2021/2022.  

 

W dniu 13 września 2021r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały wybrane i 

ukonstytuowały się zgodnie z postanowieniami par. 4 ust. 7 Regulaminu działalności Rady 

Rodziców władze Rady Rodziców w następującym składzie: 

– Magdalena Michałowska – przewodniczący Rady  

– Marek Syty – wiceprzewodniczący  

– Filip Grzelak – członek prezydium  

– Karol Władysiak – członek prezydium  

– Jacek Olek – członek prezydium 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

– Emilia Gaj 

– Marta Paczkowska – Wróbel 

– Katarzyna Słowińska  

oraz  

– Beata Kaczmarek na funkcję Skarbnika Rady Rodziców  

- Magdalena Szebiotko na funkcję Sekretarza Rady Rodziców  

 

(i) 
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W okresie sprawozdawczym odbyło się 4 spotkania stacjonarne Rady Rodziców oraz 3 

spotkania on-line, na których podjęto 36 uchwał Rady Rodziców (wykonano wszystkie).  

 

W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyły: Pani Dyrektor mgr Anna 

Sobczak, Wicedyrektor Szkoły - Pani mgr Ewa Baszkiewicz oraz Wicedyrektor Szkoły - 

Pani Lucyna Podolak.  

 

W roku 2022 działania Rady Rodziców w dużej mierze skupiły się na zorganizowaniu 

wsparcia dla dzieci z Ukrainy. Wsparcie potrzebne było na wielu płaszczyznach, 

poczynając od zagwarantowania w pierwszym okresie pobytu dzieci w szkole posiłków 

(obiady, śniadania w stołówce szkolnej), poprzez zapewnienie zakupu ubrań, pomocy 

dydaktycznych, zabawek, a kończąc na zapewnieniu dodatkowych zajęć. Odzew 

Rodziców był olbrzymi, w ciągu kilkunastu dni zebraliśmy kwotę 14.481,00 złotych, 

zorganizowaliśmy spotkanie dla dzieci z Ukrainy uczących się w naszej szkole, zebraliśmy 

zapotrzebowania i uruchomiliśmy pomoc dla każdego potrzebującego dziecka. Tak wielki 

odzew pokazał, że w naszej szkole nikomu nie są obojętne potrzeby dzieci uciekających 

przed wojną w Ukrainie.  

 

(ii) 

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania: 

1. W celu podniesienia kompetencji i skuteczności działań Rada Rodziców:  

 uchwaliła Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 

 uczestniczyła w pracach dotyczących programu wychowawczo – profilaktycznego 

na rok szkolny 2021/2022 

 zaopiniowała pozytywnie zaproponowany przez Dyrektora Szkoły program 

wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022  

 członkowie Rady Rodziców podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w 

szkoleniach oraz seminariach  
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ponadto 

Rada Rodziców na podstawie Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 38 w 

Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 realizuje bieżące potrzeby z 

wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus oraz środków komunikacji 

elektronicznej. 

 funkcjonuje mail Rady Rodziców (w domenie szkoły) dla wszystkich 

zainteresowanych osób celem usprawnienia kontaktu z radą 

(Rada.Rodzicow@sp38.pl) 

 dzięki bieżącej współpracy ze szkołą oraz administratorem dziennika 

elektronicznego Rada Rodziców korzysta z funkcjonalności „Rada Rodziców” oraz 

„Rady Klasowe” .  

 mając na względzie problemy z napływającą korespondencją w formie pisemnej 

oraz elektronicznej na wniosek Szkoły wypracowano nowe procedury odbioru 

korespondencji. Korespondencja w formie pisemnej będzie odbierana przez 

wyznaczonego przedstawiciela Rady po potwierdzeniu w Sekretariacie Szkoły. 

Natomiast w celu usprawnienia odbioru korespondencji w formie elektronicznej 

obsługa skrzynki mailowej jest prowadzona również przez wyznaczonego 

przedstawiciela Rady.  

 

2.  W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:  

 uchwalono Plan finansowy na rok 2021/2022 

 powierzono nieodpłatnie prowadzenie księgowości p. Beacie Kaczmarek  

 udzielono upoważnienia do dysponowania kontem Rady Rodziców p. Beacie 

Kaczmarek oraz p. Filipowi Grzelakowi 

 na bieżąco analizowano stan środków finansowych, tak aby prowadzone przez 

Radę Rodziców działania umożliwiły celowe, racjonalne i transparentne 

wydatkowanie wpływów pochodzących z dobrowolnych składek od Rodziców.  

 

mailto:Rada.Rodzicow@sp38.pl
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W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała następujące 

przedsięwzięcia : 

 sfinansowano dostęp do portalu Eduello dla wszystkich uczniów Szkoły 

 sfinansowano wynajem fotobudek dla wszystkich dzieci w ramach Dnia Dziecka 

 dofinansowano organizację zakończenia szkoły dla uczniów klas VIII 

 ufundowano nagrody dla uczniów kończących naukę w Szkole Podstawowej nr 38 

w Poznaniu oraz laureatów konkursów szkolnych 

 zakupiono artykuły sportowe doświetlicy 

 wydatki okolicznościowe  

 

Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności szkoły w roku 

2021/2022 przyniosło wymierne efekty. Szczegółowe informacje finansowe zostały 

zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok szkolny 2021/2022 sporządzonym przez 

Skarbnika Rady Rodziców Panią Beatę Kaczmarek - stanowiącym załącznik do niniejszego 

sprawozdania. Sprawozdania te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, w zakładce 

Rady Rodziców.  

 

3.  

We współpracy z Dyrekcją szkoły Rada Rodziców odniosła olbrzymi sukces – projekt pn.  

Hałas szkodzi, cisza łagodzi SP38, SSP2 realizowany we współpracy z Społeczną Dwójką 

został wybrany w PBO 2022.  

Uzyskaliśmy 300.000 złotych dla naszej Szkoły.  

Projekt pilotowały: Magdalena Michałowska oraz Beata Urbańska, przy olbrzymim 

wsparciu członków rady Rodziców oraz całej społeczności szkolnej.  

Dziękujemy również za współpracę, a przede wszystkim głosowanie wszystkim Radzicom.  
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4.  

W tym roku szkolnym Rada zainicjowała, bądź też uczestniczyła w wielu projektach, w 

tym .  

 PBO 2022 Hałas szkodzi, cisza łagodzi SP38, SSP2 

 Udostępnienie i wdrożenie platformy edukacyjnej Eduello dla wszystkich uczniów 

naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022 

 Współpraca w ramach strony FB Szkoły oraz strony FB Rady Rodziców 

 Projekt doposażenia świetlicy w sprzęt i akcesoria sportowe. 

 Konsultacje zmian do statutu Szkoły 

 Zakup tablic interaktywnych 

 Wsparcie uczniów w okresie nauki zdalnej  

 Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci z Ukrainy, ich rodziców i 

opiekunów 

 Wsparcie finansowe dla uczniów z Ukrainy  

 

5. 

Przewodnicząca Rady Rodziców wspiera na bieżąco szkołę w zakresie realizowanych 

procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz zawieranych umów. Członkowie Rady 

p. Marek Syty, p. Maciej Bredow aktywnie wspomagają szkołę w zakresie pomocy 

prawnej. 

 

6. 

Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczą w życiu Szkoły. W ramach dobrej 

współpracy z Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym i personelem administracyjnym, 

na bieżąco załatwiano wszelkie sprawy (w tym również sprawy zgłaszane przez Rodziców.  

 

Uwagi końcowe:  

Projekty realizowane przez Radę Rodziców są promowane poprzez kampanie promocyjne 

– plakaty, ulotki (działania Rady Rodziców w zakresie przygotowania plakatów wspierają 
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także osoby spoza grona Rady - rodzice lub przyjaciele rodziców, działający pro bono), 

bezpośrednie informacje są również przesyłane Rodzicom poprzez elektroniczny dziennik 

Librus.  

 

Na zakończenie chcielibyśmy bardzo podziękować za wsparcie, współpracę w ramach 

poszczególnych projektów. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za wieloletnią pracę 

na rzecz Szkoły, za wiele inicjatyw które dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu zostały 

zrealizowane.   

 

(iii) 

Podobnie jak w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców wynosiła 60 złotych 

na pierwsze oraz 40 zł. na drugie i kolejne dziecko lecz jest dobrowolna, a jej wysokość 

uzależniona jest od możliwości finansowych każdej rodziny.  

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich Rodziców uczniów naszej Szkoły o jak 

najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji licząc na zrozumienie i szeroką współpracę. 

Nieustannie prosiliśmy za pośrednictwem przedstawicieli klas i zachęcaliśmy Państwa do 

uiszczania składek. Potrzeby szkoły są ogromne. 

 

Chciałabym podziękować wszystkim Rodzicom, bo w minionym roku szkolnym konto 

Rady Rodziców zasilone zostało przez Państwa wpłaty w łącznej kwocie 23.030 zł. 

Staraliśmy się dysponować zebranymi funduszami w sposób racjonalny, zgodny z literą 

prawa, i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.  

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice  

w imieniu własnym, jak i ustępującej Rady Rodziców pragnę gorąco podziękować 

wszystkim Rodzicom, Paniom Dyrektor Annie Sobczak, Lucynie Podolak oraz Ewie 

Baszkiewicz, Gronu pedagogicznemu za owocną współpracę w roku szkolnym 2021/2022. 

Dziękuję za obecność na zebraniach, za serdeczność, za cierpliwość, za zaufanie, a przede 

wszystkim za trafne podpowiedzi.  
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Bardzo dziękuję Wszystkim za każdą formę współpracy i poświęcony czas, przede 

wszystkim za pomoc finansową, bez której nie zrealizowalibyśmy tylu zadań, za zgłaszane 

propozycje, za dyskusje, za gotowość służenia fachową radą. Dziękuję również Członkom 

Rady Rodziców oraz tym pracownikom Szkoły, którzy nigdy nie odmawiali nam swojej 

pomocy. Jako Rodzice, poprzez nasze działania, bądźmy obecni w szkole, w której nasze 

dzieci spędzają tak dużo czasu. 

 

Dziękuję za wspólne działanie, za szukanie tego co łączy - nie dzieli. Bez Waszej Rodzice 

pracy i wielkiego zaangażowania nie udało by nam się tak wiele przedsięwzięć.  

 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców, wnoszę o zatwierdzenie 

powyższego sprawozdania przez Zebranie Plenarne Rady Rodziców i udzielenie 

absolutorium ustępującej Radzie.  

 

Z poważaniem, 

Magdalena Michałowska  

Przewodnicząca Rady Rodziców 2021/2022 

Poznań, dnia 14 czerwca 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


