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I. Zebrania RR w roku szkolnym 2021-2022 

1. Odbyło się 8 spotkań RR: 7 spotkań stacjonarne i 1 online.  

2. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (wrzesień 2021) powołano do prezydium 

następujące osoby: 

○ Maria Małecka-Rzodkiewicz – przewodnicząca, 

○ Tomasz Polak– z-ca przewodniczącej, 

○ Katarzyna Bułacińska – z-ca przewodniczącej, 

○ Anna Przybylska – skarbnik, 

○ Agata Kowalska – sekretarz. 
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II. Realizowano następujące projekty/przedsięwzięcia  

 

1. Przeprowadzenie akcji charytatywnych: na rzecz Oliwki (zebrano 2.091.98 zł)  oraz na 

rzecz Igora (zbiórka gier planszowych). 

2. Wymianki u Zaruskiego w ramach Less Waste – wymieniane się szkolnymi koszulkami. 

3. Pozyskanie sponsora na zakup kanap (3 szt.) na korytarze szkolne oraz zabawki na plac 

zabaw. 

4. Doprowadzenie do pojawienia się automatu z żywnością w szkole. 

5. Zrealizowanie projektu: Koszulki od Zaruskiego – przeprowadzenie analizy rynku (cena, 

materiały) w celu wprowadzenia nowych koszulek dla uczniów. Opracowanie nowego znaku 

graficznego na koszulki. 

6. Prowadzenie zespołu PowerTeam w ramach międzynarodowego projektu FIRST Lego 

League i współorganizacja Regionalnych (13.03.20-22r.) i Krajowych (9.04.2022r.) zawodów 

FIRST Lego League Challenge w szkole. 

W misji 2021-2022 drużyna PowerTeam realizowała projekt CargoConnect. Zadaniem 

drużyny było opracowanie tematu w jaki sposób poprawić efektywność transportu. 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 nagrodę sędziów. 

7. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla kl 8.  

8. Realizacja projektu: Budżet Uczniowski. Dzieci złożyły 9 projektów. Największą ilość 

głosów uzyskał projekt: Sale lekcyjne na świeżym powietrzu (altany, rozkładane parasole, 

przenośne ławki i tablice (5a) - 207 głosów. Jest on w fazie realizacji.  
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9. Złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego: Miejsce spotkań u Zaruskiego. Projekt 

zakładał zerwanie wieloletniego, zniszczonego asfaltu i utworzenie w tym miejscu plenerowej 

siłowni dla dzieci, dorosłych, osób z niepełnosprawnością. Projekt nie otrzymał 

wystarczającej ilości głosów aby otrzymać dofinansowanie. 

10. Zgłoszenie projektów szkolnych do konkursu Edukreator na Mazowszu. 

11. Współorganizacja kiermaszu wielkanocnego. 

12. Zakup lodów na Dzień Dziecka dla każdego ucznia. 

13. Zakup statuetek w ramach Akademii Zaruskiego. 

14. Zakup koszy do koszykówki oraz tablicy prezentującej wyniki meczu. 

15. Zakup kubków dla kl 8 oraz toreb z bawełny dla każdego ucznia. 

16. Wsparcie finansowe dla dzieci z Ukrainy poprzez przekazanie funduszy na zakup książek 

i papierów.  

17. Przekazanie funduszy na zakup nagród w Przeglądzie talentów oraz innych konkursów 

szkolnych. 

18. Przeprowadzenie z Dyrekcją rozmów na temat powstania SKS-ów w szkole. 

19. Przeprowadzenie z Dyrekcją rozmów na temat wyszczególnienia na stronie internetowej 

szkoły konkursów punktowanych, olimpiad i informowania dzieci oraz rodziców o tym kiedy 

dany przedmiot kończy się w edukacji szkolnej np. muzyka, plastyka. 

III. Kontakty z Dyrekcją 

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

IV. Opiniowane dokumenty 

Zaopiniowano następujące dokumenty: 
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1. Pracę nauczycieli kończących staż. 

2. Terminy dyżurów wakacyjnych oddziałów przedszkolnych. 

3. Zaplanowanych dni wolnych od zajęć lekcyjnych. 

4. Plan finansowy na rok 2022. 

5. Zmiany w statucie na rok szkolny 2021/2022. 

6. Udostępnienie sal dla organizacji pozarządowych.  

7. Funkcjonowanie 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. Prowadzenie rozmów w celu powstania nowego placu zabaw na terenie szkoły i 

zlikwidowania powierzchni asfaltowej przy Orliku. 

 

 

Sprawozdanie sporządziła 

Maria Małecka-Rzodkiewicz 


