
Sprawozdanie z działalności Rady Rodzicówi Prezydium RR                                           

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

w roku szkolnym 2020/2021 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, 

podsumowując rok swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej 

sprawozdanie za rok szkolny 2020/2021.  

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu 

plenarnym Rady Rodziców w dniu 03 września 2020r. W jej skład weszło 25 członków – przedstawicieli 

rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej i Oddziałów przedszkolnych. 

W trybie głosowania, spośród 25 reprezentantów Trójek klasowych wybrano Prezydium Rady Rodziców na 

rok szkolny 2020/2021 w składzie: 

1. Przewodnicząca – Monika Lubańska 

2. Z-ca Przewodniczącej – Dariusz Świętochowski 

3. Skarbnik – Beata Lazarowicz 

4. Członek – Sylwia Mróz, 

5. Członek - Małgorzata Wojdyna. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców spotkała się na swoich posiedzeniach 4 razy.  W dwóch 

z zebrań oprócz członków Rady Rodziców uczestniczył Pan Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, któremu 

bardzo dziękujemy za fachową pomoc i wsparcie działań Rady. Z uwagi na sytuację pandemiczną, tylko 

jedno spotkanie odbyło się w trybie stacjonarnym, pozostałe trzy odbywały się w trybie on-line, po 

wcześniejszym powiadomieniu przedstawicieli trójek klasowych. W dniu 3 lipca b.r. Rada Rodziców podjęła 

dwie uchwały w trybie „na odległość” z uwagi na brak możliwości osiągnięcia wymaganego quorum na 

zebraniu w dniu 29 czerwca b.r. 

Dodatkowo odbyły się 3 posiedzenia Prezydium Rady Rodziców.  

Sporządzono preliminarz budżetowy, który został przyjęty przez prezydium Rady Rodziców. 

Projekt preliminarza stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych Uchwał, 

dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi przez Rodziców uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 

Prezydium Rady chce podkreślić, że wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 

2020/2021 zapadały wyłącznie poprzez podjęcie Uchwał na zebraniach Rady Rodziców, bądź też Uchwał  

członków Prezydium pomiędzy posiedzeniami Rady zgodnie Regulaminem RR. 

W roku szkolnym 2020/2021 ustalono dobrowolną sugerowaną składkę roczną na Radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim w kwocie: 

1 dziecko – 100zł 



z możliwością wpłaty u skarbnika Rady Rodziców, u skarbników trójek klasowych, w sekretariacie szkoły lub 

bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców. W bieżącym roku szkolnym na fundusz Rady Rodziców 

zgromadzono kwotę 26570,00 złotych. 

 

W trakcie kadencji Rady w roku szkolnym 2020/2021 podjęto i zrealizowano między innymi następujące 

działania i decyzje: 

1. Rada Rodziców z funduszu Rady Rodziców z lat ubiegłych (tj. okresu funkcjonowania Gimnazjum 

Miejskiego Nr 2) utworzyła rezerwę w wysokości 10 tyś. zł na poprawę bezpieczeństwa w szatni 

poprzez zakup 100 szt. metalowych szafeczek na odzież. Pomysł ten omówiony został z Panem 

Dyrektorem, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, konieczność zminimalizowania 

kontaktów dzieci z poszczególnych grup w szatni i na korytarzach oraz wysoki wzrost cen stali, 

realizacja tego przedsięwzięcia odsunięta została w czasie. 

2. Rada Rodziców podtrzymała w mocy decyzję Rady Rodziców z poprzedniej kadencji o przekazaniu 

wsparcia finansowego z funduszy Rady z lat ubiegłych (czasów funkcjonowania Gimnazjum) w 

kwocie 15 tys. złotych na organizację nowoczesnej sali fizyczno-chemicznej dla uczniów klas 

starszych. 

3. W budżecie Rady Rodziców przyjęto realizację zwrotu dla wszystkich klas 10% wpłat na fundusz 

Rady Rodziców zgromadzonych przez każdą z tych klas oraz nagrodzenie 3 najlepszych klas 

dodatkowym bonusem w kwotach odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł.  Na wypłatę zwrotu 

przeznaczono kwotę 2322 zł, natomiast łączna wartość bonusu wyniosła 450 zł. Zwroty były 

dostępne do odbioru dla każdej z klas w sekretariacie szkoły do końca czerwca b.r. Zwrotów zostały 

odebrane przez wszystkie klasy. 

4. W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców zorganizowała w dniu 14 czerwca piknik sportowo-

rekreacyjny z okazji dnia dziecka i powrotu uczniów do szkoły. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły 

uczniowie klas 0-8. Wśród atrakcji były: stoiska PWiK Mińsk Mazowiecki, policji i żandarmerii 

wojskowej, pokazy ratownictwa wodnego przygotowane przez straż pożarną, zawody sportowe                

w postaci sztafety, mecze piłki nożnej, dmuchańce, pokazy iluzji. Było to wspólne przedsięwzięcie 

rodziców, dyrekcji i kadry pedagogicznej.   

5. W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców czynnie uczestniczyła w organizacji Uroczystości 

Pasowania na Pierwszaka. Wsparcie ze strony Rady Rodziców polegało na zakupie pamiątkowych 

biretów i dyplomów dla każdego pierwszaka. W kolejnych latach chcielibyśmy kontynuować tę 

tradycję. 

6. Rok szkolny 2020/2021 to okres wielu konkursów organizowanych dla naszych uczniów, w 

szczególności: konkursy językowe, matematyczne, plastyczne, przyrodnicze, fotograficzne                               

i czytelnicze. W bieżącym roku szkolnym prezydium rady udało się pozyskać sponsora nagród w 

konkursie matematycznym – Studio Nauczania MathRiders Maciej Kowalik z Mińska 

Mazowieckiego, które również dla naszych uczniów przygotowało na rozpoczęcie roku szkolnego 

kolorowe plany lekcji. 

7. Rada Rodziców postanowiła ufundować upominki książkowe dla dzieci z grup: 0, 3 i upominki 

rzeczowe dla klas 8 na zakończenie przez nich pewnego etapu nauczania. Upominki były 

zakupywane przez nauczycieli z poszczególnych grup wiekowych, Rada Rodziców – w miarę swoich 

możliwości finansowych – będzie starała podtrzymać ten zwyczaj na kolejne lata.   

8. W ramach podjętej przez Radę Rodziców w roku ubiegłym współpracy ze Stowarzyszeniem na 

Piątkę, w naszej szkole zorganizowane zostały całoroczne zajęcia taneczne, sportowe z elementami 

samoobrony oraz zajęcia z robotyki. W roku szkolnym 2020/2021 nasze dzieci miały możliwość 



wzięcia udziału w półkoloniach zimowych i letnich zorganizowanychw naszej szkole, koloniach 

letnich oraz wycieczce do Magicznych Ogrodów i Energylandii. 

9. Rok szkolny 2020/2021 mimo utrudnień w pracy stacjonarnej, przyniósł naszym uczniom wiele 

radosnych chwil – wygrana 1000 książek w konkursie Empik – 1000 POWODÓW, BY CZYTAĆ. 

Prezydium wspólnie z rodzicami przygotowało dla wszystkich uczniów klas 0 – 3 spotkania                                    

z postaciami z bajek Disneya zachęcając tym samym do wspólnej zabawy. Nasza Szkoła wzięła 

również udział w konkursie Amiki „Kolorowe Stołówki”, w którym główną nagrodą był remont 

generalny szkolnej stołówki. Pomimo wielu starań po stronie uczniów, nauczycieli i rodziców, nasza 

szkoła zakończyła rywalizację na 4 miejscu. 

 

Cele do zrealizowania w przyszłym roku szkolnym 2021/2022: 

1. Zbiórka odpowiednich funduszy na zakup i przekazanie społeczności szkolnej nowego 

sztandaru szkoły.  

2. Wspieranie funduszy klasowych poprzez zwrot 10% wpłat dokonanych przez rodziców tych 

klas na fundusz Rady Rodziców oraz utrzymanie dodatkowych bonusów finansowych dla 

trzech najlepszych klas. 

3. Fundowanie nagród, upominków, książek, dyplomów uczniom wyróżniającym się, nagrody 

na ukończenie szkoły. 

4. Współorganizowanie Dnia Patrona szkoły, ślubowania klas pierwszych, Dnia Edukacji 

Narodowej, Dnia Dziecka. 

5. Współpraca z kadrą nauczycielską w realizacji zadań dydaktycznych przez m.in. wsparcie 

przy organizacji zajęć żywej przyrody. 

6. Czynne zaangażowanie rodziców i trójek klasowych w przedsięwzięcia organizowane lub 

współorganizowane przez Radę Rodziców na rzecz naszych dzieci.  

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców sfinansowała między innymi: 

- organizację pasowania pierwszaków (zakup dyplomów i biretów), 

- organizację pikniku, 

- nagrody w konkursach przedmiotowych i plastycznych, 

- materiały niezbędne do udziału Szkoły w konkursach „Empik-1000 powodów, by czytać”, 

„Kolorowe stołówki”, „Trefliki”, 

- zakup upominków na zakończenie klas 0, 3 i 8 oraz nagród dla najlepszych uczniów w klasach 4-8. 

 

W bieżącym roku szkolnym na potrzeby szkoły Rada Rodziców wydatkowała kwotę 24378,30 zł. Do 

dyspozycji Rady Rodziców z bieżących wpłat na fundusz Rady Rodziców pozostało 2191,70 zł. 

 

Stan konta na dzień 31 sierpnia 2021 roku wynosi: 51258,41 zł, w tym rezerwy na: 

- 2500 zł na zakup sztandaru, zgodnie z uchwałą RR, 

- 4016,50 zł – wpłaty z cegiełek i darowizny na sztandar, 

- 15000 zł – dofinansowanie Sali fizyczno-chemicznej, 

-10000 zł – zakup blaszanych szafeczek dla uczniów, 



- 1215 zł – pieniądze przeznaczone na nagrody dla obecnych klas 2-5 zgodnie z uchwałą RR z 

19.06.2019r. 

 

 

Sprawozdanie przygotowało Prezydium Rady Rodziców: 

Monika Lubańska 
Dariusz Świętochowski   
Beata Lazarowicz 
Sylwia Mróz 
Małgorzata Wojdyna 

 

 

 

 


