
Rotmanka, dnia 02.02.2017r. 

SPRAWOZDANIE  

Z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 

 

 

 W ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców składająca się z 

przewodniczących klasowych spotkała się 1 raz, tj. tyle samo co w roku 

szkolnym 2014/2015, natomiast prezydium Rady Rodziców spotkało się 4 

razy tj. tyle samo co w roku ubiegłym. 

  

 Wszystkie bieżące sprawy, prośby, postulaty, sygnały i wnioski 

rodziców, a także uczniów, jak i również sprawy wynikające ze współpracy 

rodziców ze szkołą, Przewodnicząca jak i pozostali członkowie Prezydium 

na bieżąco omawiali je podczas spotkań lub drogą elektroniczną z dyr. Z. 

Rzanieckim.  

 

  Prezydium Rady Rodziców brało aktywny udział w wydarzeniach 

szkolnych reprezentując rodziców. Jest to okazja do podziękowania 

pracownikom szkoły za ich pracę. Nie rzadko jest to także okazja, by 

przekazać Państwa prośby lub opinie pani Wójt Magdalenie Kołodziejczak. 

 

 Zakończono budowę nowego skrzydła szkoły, które przyjmie uczniów w 

nowe progi we wrześniu 2016r. Na dzień 29 sierpnia w godzinach 11-13 

zaplanowano „Dzień otwarty”, umożliwiając tym samym zwiedzanie szkoły 

przez rodziców oraz uczniów. W tym dniu dokonano uroczystego 

poświęcenia  nowego skrzydła oraz była to okazja na podziękowanie 

wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji. 

 

Władze Gminy zrealizowały prośbę m.in. Rady Rodziców o bezpieczną 

drogę do szkoły.  Powstały nowe chodniki jak i przejścia dla pieszych, 

umożliwiając tym samym bezpieczna drogę do szkoły naszym dzieciom. 

 

 Na bieżąco były przekazywane informacje o dotacjach unijnych, 

programach Ministerstwa Sportu i Rekreacji na rozwój sekcji sportowych.  

Uczniowie mieli możliwość ze skorzystania z bezpłatnych zajęć żeglarskich 

w ramach projektu „GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI POD ŻAGLAMI”, w 

ramach lekcji w-f.  

 



  Do Prezydium Rady Rodziców w roku 2015/2016 nie wpłynął żaden 

wniosek o wsparcie w bardzo trudnych warunkach socjobytowych.  Wpłynął 

jeden wniosek o zwolnienie z opłat na rzecz Rady Rodziców w dz. 

03.06.2016 ze względu na trudną sytuację finansowa rodziców. Wniosek 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

 Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 20.10.2015r. z uwagi na odejście 

jednego członka  ze składu Prezydium Rady dokonano nowych wyborów 

uzupełniających. Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. 

 

W skład: 

 

Prezydium Rady Rodziców wchodzą:  
 

 Dorota Romanowska-Rogozińska - przewodnicząca  

 Agnieszka Łowicka – wiceprzewodnicząca  

 Anna Derkacz – sekretarz  

 Anna Kaim  

 Agnieszka Senko

Komisji Rewizyjnej:  

 

 Piotr Uruski  

 Adam Szymański  

 Sławomir Zygan  

 

Wybory nowych członków przyjęto jednogłośnie – (uchwała nr 5). 

 

Na zebraniu uchwalono preliminarz wydatków na rok 2015/2016 w którym usunięto 

pozycję zwiększenia wydatków na pozycję konkursy szkolne o 1000PLN , zwiększenie 

wydatków na „dzień dziecka” o 400PLN, zwiększenie wydatków w pozycji 

„zakończenie roku” o 500PLN, przesunięcie środków w wysokości 1500 z pozycji 

„zabawa karnawałowa” na pozycję „rezerwa”.(uchwała nr 4). Preliminarz przyjęto 

jednogłośnie. 

 

Przedstawiono informację z działalności rady za ubiegły rok szkolny.  

 

Podjęto decyzję o pozostawieniu stawki opłat dla ucznia na niezmienionym poziomie w 

roku szkolnym 2015/2016 tj. 50 PLN za jedno dziecko; 75 PLN dwoje i zwolnienie od 

opłat za każde kolejne dzieci z jednej rodziny. Jednocześnie uchwalono że w  roku 



szkolnym 2016/2017 obowiązywać będzie nowa wysokość składek 60 PLN za jedno 

dziecko; 90 PLN dwoje i zwolnienie od opłat za każde kolejne dzieci z jednej rodziny.  

(uchwała nr 3) – projekt przyjęto jednogłośnie. 

 

Dyrekcja Szkoły zwraca uwagę by rodzice odbierający dzieci po wycieczkach szkolnych 

zgłaszali ten fakt nauczycielom. Brak takiej informacji często powoduje 

nieporozumienia i niepokój. 

 

Rodzice wyrazili zaniepokojenie, tym że młodzież w szkole pali papierosy ( klasyczne i 

elektroniczne) oraz zażywa tabakę. Nauczyciele i dyrekcja szkoły kontrolują i walczą z 

tym procederem. Prośba o wsparcie tej walki przez rodziców palącej młodzieży. 

 

Omówiono zasady korzystania z Basenu w Pruszczu Gdańskim, oraz problemy z 

przewoźnikiem. 

 

Na prośbę Pielęgniarki skierowanej do rodziców dzieci klas 1-6 zostały zakupione 

jednorazowe szczoteczki do zębów, potrzebnych na fluoryzację. Koszt szczoteczek 

został pokryty z pieniędzy klasowych w poszczególnych klasach. 

 

UWAGA! Zwracamy uwagę uczniom Gimnazjum, a w szczególności klasom III oraz 

rodzicom, iż na końcowym świadectwie znajdują się nie tylko oceny z ostatniego roku 

nauki, ale też oceny z przedmiotów, które zakończyły się w klasie I i II. Wszystkie te 

oceny składają się na średnią końcową i wchodzą do wyliczenia punktacji do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

Sprawozdanie z zebrania dostępne jest na stronie internetowej szkoły w zakładce -Rada 

Rodziców. 

  

W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance 

uczęszczało 693 uczniów (2014/2015 -693 619 czyli o 74 więcej niż w ubiegłym roku 

szkolnym).  

 

Stan środków finansowych Rady Rodziców przedstawia się następująco: 

 

Stan konta Rady na dzień 31.08.2015     9.097,82 PLN  

Stan kasy Rady na dzień  01.09.2015     1.281,11 PLN  

 

Stan konta Rady na dzień 31.08.2016  10.214,62 PLN 

Stan kasy Rady na dzień 30.06.2016       1.003,21 PLN  

 

koszty obsługi konta w roku szkolnym  50,00PLN 

 



W roku szkolnym 2015/2016 zebrano kwotę 14.895,00 PLN  

( 13.200 KP + 1.695 BP) 

W roku szkolnym 2014/2015 zebrano kwotę 16.920,00 PLN  

( 15.195 KP + 1.725 BP) 

W roku szkolnym 2013/2014 zebrano kwotę 14.835,00 PLN  

( 13.610 KP + 1.225 BP) 

 

Wydatki to kwota:  
 Wydano 

(PLN) 

Opis Planowane 

(PLN) 

Pasowanie na ucznia 840,00 Dla dzieci rozpoczynających 

I rok nauki 

500,- 

Konkursy szkolne 729,89 Nagrody dla zwycięzców 2000,- 

Zabawa Mikołajkowa 1.003,50 Słodycze, oprawa muzyczna 1500,- 

Zabawa Karnawałowa 750 Nagrody konkursowe, słodycze,  

napoje, oprawa muzyczne – 

przesunięta kwota 1500 na pozycję 

rezerwa, gdy nie wystąpią płatności) 

0,- 

Święto patrona - Nagrody, konkursy, kwiaty pod 

pomnik 

500,- 

Dzień dziecka 3.071,70 Urządzenia dmuchane do skakania 3000,- 

Zakończenie roku 

szkolnego 

6.553,00 Nagrody dla najlepszych uczniów 

 w tym „Karole” 

6000,- 

Wsparcie w b. trudnych 

 warunkach  

socjalnobytowych 

Nie 

wystąpiono 

z wnioskiem 

Sytuacje losowe (we współpracy z dyr. 

Szkoły i pedagogiem szkolnym) 

500,- 

Inne (rezerwa) 308,01  3200,- 

Razem 13.256,10  17.200,- 

 

Bardzo dziękuję za współpracę Przewodniczącym Klasowym oraz pracownikom szkoły. 

Pragnę podkreślić, iż planowane wydatki są większe niż wpływy ze składek. Rodzice 

świadomie deklarują kwoty jakie chcą przeznaczyć na Radę Rodziców, wiedzą o tym, iż 

pieniądze w całości przeznaczone są na atrakcje szkolne, jednakże deklaracje nie są 

wypełniane. 

 
 Przewodnicząca Rady Rodziców 

 

  

 Dorota Romanowska -Rogozińska 


