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I. Zebrania RR w roku szkolnym 2020-2021 

1. Odbyły się 4 spotkania RR: 2 spotkania stacjonarne i 2 online. Częstotliwość ich była 

mniejsza ze względu na stan epidemii i nauczanie zdalne. 

2. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (październik 2020) powołano do prezydium 

następujące osoby: 

○ Maria Małecka-Rzodkiewicz – przewodnicząca, 

○ Michał Lipski – z-ca przewodniczącej, 

○ Joanna Rosicka – z-ca przewodniczącej, 

○ Anna Przybylska – skarbnik, 

○ Paweł Kuźma – sekretarz. 
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II. Realizowano następujące projekty/przedsięwzięcia  

1. Budżet uczniowski  

○ Cel: zaangażowanie uczniów do aktywnego współtworzenia życia szkoły, 

podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej, a także włączenie 

młodzieży w proces decydowania o sposobie wykorzystania części funduszy 

Rady Rodziców. 

○ Czas trwania: od listopada 2020 r. do sierpnia 2021 r. 

○ Zaplanowana kwota na realizację zgłoszonych pomysłów: 15.000 zł. 

○ Uczniowie zgłosili 9 projektów. 

○ Do realizacji zostały, w drodze głosowania, zostało wybranych 7 projektów: 3 

projekty w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej (Mobilny 

sprzęt sportowy, Huśtawka za Orlikiem, Dwa stoły do gry w piłkarzyki)  oraz 

4 projekty w klasach 4-8 (English Library in Zaruski, Dwa stoły do gry w 

piłkarzyki, Stół do ping-ponga, LEGO-kreatywni). 

○ Wykonano: Mobilny sprzęt sportowy, English Library in Zaruski, Zakup 

piłkarzyków. Na etapie realizacji jest zakup huśtawki za Orlikiem, stołu do 

ping-ponga, klocków LEGO. 

2. Różowa skrzyneczka 

○ Cel: walka z wykluczeniem menstruacyjnym oraz zapewnienie szerokiego 

dostępu do podpasek i tamponów w przestrzeni publicznej.  

○ Umieszczono różowe skrzyneczki w dwóch toaletach damskich 

○ Czas realizacji: kwiecień 2021 r. 

3. Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną – projekt realizowany przez 

Samorząd Uczniowski z udziałem RR. 

○ Cel: zaktywizowanie uczniów. 
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4. Akcja charytatywna na rzecz Michalinki – na zakończenie roku szkolonego.  

○ Cel: promocja wśród uczniów działań dobroczynnych, zakupienie pompy 

insulinowej dla chorej na cukrzycę uczennicy. 

○ Zebrano: 1.921 zł. 

5. Akcja charytatywna na rzecz Oliwki. 

○ Cel: promocja wśród uczniów działań dobroczynnych, sfinansowanie zakupu 

wózka dla Oliwki – mieszkanki Bielan. 

○ Zebrano: 2.258 zł. 

6. Zorganizowanie pojemnika (serca), przed szkołą, w celu zbierania plastikowych 

nakrętek na cele charytatywne. 

7. First Lego League: Challenge. 

W misji 2020-2021 drużyna PowerTeam realizowała projekt „RePLAY”. Zadaniem 

drużyny było opracowanie tematu w jaki sposób projektować przestrzeń aby każdy 

mógł się w niej aktywizować sportowo. Z klocków LEGO dzieci konstruowały i 

programowały robota oraz tworzyły przeszkody – w nawiązaniu do tematu, które w 

czasie zawodów, robot miał do pokonania na specjalnej macie. Dzieci otrzymały dwie 

nagrody: nagrodę sędziów i Core Values.  

8. Złożenie do Budżetu Obywatelskiego projektu: EKO-edukacyjna strefa u Zaruskiego. 

○ Cel: projekt zakładał zerwanie wieloletniego, zniszczonego asfaltu i 

utworzenie w tym miejscu zielonej strefy do nauki, zabawy i odpoczynku. 

○ Projekt nie otrzymał wystarczającej ilości głosów aby otrzymać 

dofinansowanie. 

9. Zakupienie pamiątek – kubków z logotypem szkoły – dla klas ósmych. 

10. Zakupienie statuetek w ramach Akademii Zaruskiego. 

11. Zakupienie lodów dla wszystkich uczniów na Dzień Dziecka. 

12. Zakup nagród na konkursy szkolne. 
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13. Zakup prezentu z okazji Dnia Nauczyciela – lodówka do pokoju nauczycielskiego. 

14. Zrealizowano akcję promocyjną w celu pozyskania środków z 1% za 2020 r. na 

działania RR – 1% był przekazywany na Fundację Przygoda z Edukacją. 

15. Wsparcie dyrekcji w kontaktach z Sanepidem w celu możliwości utrzymania do celów 

dydaktycznych salek na poziomie szatni. 

III. Kontakty z Dyrekcją i Samorządem 

Dbano o stały kontakt z Dyrekcją szkoły oraz z Samorządem Szkolnym.  

IV. Opiniowane dokumenty 

Zaopiniowano następujące dokumenty: 

1. Pracę nauczycieli kończących staż. 

2. Terminy dyżurów wakacyjnych oddziałów przedszkolnych. 

3. Zaplanowanych dni wolnych od zajęć lekcyjnych. 

4. Dotycząca funkcjonowania stołówki szkolnej. 

V. Komunikacja z rodzicami 

1. Dokonano zmian w zakładce Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły. 

2. Komunikowano o inicjatywach Rady Rodziców przez Librusa, profil fb oraz tablice 

ścienne. 

VI. Współpraca z Urzędem Dzielnicy Bielany 

1.  Udział w Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 
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2. Prowadzenie rozmów w celu pozyskania nasadzeń dookoła zaadaptowanego budynku 

przy szkole oraz dodatkowych ławek i koszy na śmieci. 

3. Pilotowanie adaptacji budynku przyszkolnego. 

 

 

Sprawozdanie sporządziła 

Maria Małecka-Rzodkiewicz 


