
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Rodziców 

Gimnazjum im. Ludmiły i Adolfa Kalicińskich  

w Dankowicach  

w roku szkolnym 2010/2011. 

I. Działanie Zarządu Rady Rodziców w okresie 

sprawozdawczym 
W roku szkolnym 2010 – 2011 Rada Rodziców uchwałą Nr 1/XI/2010/2011  

z dnia 03.01.2011 r. dokonała wyboru Zarządu Rady Rodziców w składzie: 

1. Tadeusz Kozieł – Przewodniczący Rady Rodziców, 
2. Gabriela Ochman – Członek Rady, 
3. Małgorzata Jonkisz- Członek Rady, 
4. Sylwia Wątor – Członek Rady, 
5. Anna Nycz – Członek Rady, 
6. Bernadeta Markiel – Członek Rady. 

 
Wobec nikłego udziału w zebraniach  członków Rady Rodziców  nie 
dokonano wyboru w pierwszej fazie działalności  Komisji Rewizyjnej  
oraz ze względu na małą frekwencję na zebraniach obowiązki Sekretarza  
i Skarbnika powierzono Przewodniczącemu Rady. 
W organizowanych przez Zarząd Rady Rodziców zebraniach frekwencja 
członków Rady nie przekraczała  33% (dane statystyczne z trzech posiedzeń). 
Na zebraniu w dniu  10.01.2011 r. uchwałą Nr 5/I/2010/2011 Rada Rodziców 
dokonała wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie : 
1. Grażyna Skęczek, 
2. Barbara Fajerek, 
3. Adam Kaczówka. 
 
W czasie minionej kadencji Zarząd Rady 2 – wu  krotnie odbył spotkania z 
Samorządem Uczniowskim w obecności opiekuna Samorządu ks. Wojciecha 
Pala i Dyrektor Gimnazjum. Spotkania z Młodzieżą i przedstawione tam 
propozycje stały się podstawą do opracowania i przyjęcia do stosowania w 
roku szkolnym 2010 – 2011 harmonogramu działań i wydatków 
umożliwiających  finansowaniem tych przedsięwzięć.  
 



Za priorytet działań przyjęto te, które bezpośrednio promują uczniów 
angażujących się czynnie w życie szkoły, wykazujących pomysłowość i 
zaradność w rozwiązywaniu problemów, a swoim indywidualnym  talentem 
mają  istotny wpływ na kształtowanie obrazu  szkoły wśród społeczności 
lokalnej. 
W roku szkolnym 2010 – 2011 Rada Rodziców uczestniczyła bezpośrednio  i 
pośrednio (dofinansowanie organizowanych imprez) we wszystkich 
imprezach organizowanych przez Gimnazjum  obejmujących między innymi: 
 
- impreza pod nazwą „Dzień Ziemi”, 

- konkurs wiedzy o Janie Pawle II, 

- akcja sadzenia drzew pamięci „Jan i Paweł”, 

- impreza ogólnoszkolna „Dzień sportu”, 

- wyjazd w góry zorganizowanej grupy młodzieży w ramach imprezy 

Szlakami Jana Pawła II w Beskidzie Żywieckim”, 

- komers na zakończenie roku szkolnego 2010 – 2011. 
 
Między innymi w czasie akcji sadzenia drzew pamięci wydano mieszkańcom 
Dankowic 750 sadzonek drzew liściastych, a w akcji brało udział 27 uczniów 
Gimnazjum. 
W zorganizowanym wyjeździe  w Beskid Żywiecki  brało udział 16 uczniów. 
Ograniczone  środki finansowe, które wpłynęły na fundusz Rady Rodziców 
spowodowały, że znaczna część zaplanowanych imprez została odwołana.  
 
Zarząd Rady Rodziców pragnie podziękować Pani Dorocie Foltan 
Dyrektorowi Gimnazjum za czynny udział w organizowanych imprezach 
szkolnych oraz  pomoc w przedsięwzięciach organizowanych przez Radę 
oraz przekazać nasze podziękowanie wszystkim Nauczycielom Gimnazjum 
za ich trud wychowawczy w upływającym w roku szkolnym 2010 - 2011,  
a w szczególności tym Nauczycielom którzy bezpośrednio współpracowali z 
Radą Rodziców,  tj: 
Pani Zofii Bierońskiej, 
Pani Agnieszce Berezowskiej, 
Pani Krystynie Sznajder – Tora, 
Pani Monice Wilkosz, 
Pani Iwonie Handzlik, 
Pani Agnieszce Ślósarczyk, 
Panu Józefowi Błaszczakowi 
Panu Tomaszowi Drewniakowi 
    



II. Działalność finansowa Rady Rodziców w roku szkolnym 

2010 - 2011. 

Przez okres minionego roku szkolnego finansowanie działalności Rady było 

prowadzone w głównej mierze z środków pochodzących z wpłat 

dokonywanych przez Rodziców  na fundusz Rady Rodziców. Na fundusz 

Rady wpłaty dokonało  łącznie 65 rodziców co stanowi 47,7% ogólnej liczby 

uczęszczających uczniów do Gimnazjum w Dankowicach.   

    
Sprawozdanie z działalności finansowej: 

 
I. Przychody wykorzystane przez Radę Rodziców roku szkolnym 2010 – 2011. 

1. Wypłata z rachunku  bankowego na bieżącą działalność Rady Rodziców    

– 1.200,00 zł                                                                                   

2. Bezpośrednie wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców                            

 - 2.250,00 zł 

3. Fundusz zgromadzony z darowizny mieszkańców Dankowic w czasie akcji sadzenia  

   „Drzew  pamięci Jan i Paweł”                                                                               - 330,00 zł 

4. Wpłata z rachunku bankowego na nagrody książkowe                                        - 943,76 zł, 

5. Darowizna od osoby fizycznej                                                                             – 100,00 zł, 

RAZEM PRZYCHODY                                                                                - 4.792,26 zł 

II. Wydatki poniesione przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2010 – 2011. 
 

1. Zakup dokumentów KP,KW i inne administracyjne                                         - 72,79 zł 

2. Wyjazd do teatru na sztukę „Balladyna”                                                          - 600,00 zł 

3. Pomoc w zorganizowaniu zabawy karnawałowej szkoły podstawowej          – 151,40 zł, 

4. Impreza pn. „Dzień Ziemi”                                                                              – 458,08 zł, 

5. Impreza pn. „Konkurs  Papieski”                                                                     – 145,96 zł, 

6. Akcja sadzenia „Drzew pamięci Jan i Paweł”                                                  – 361,80 zł, 

7. Wyjazd z góry „Szlakami Jana Pawła II” w Beskidzie Żywieckim                  – 472,75 zł, 

8. Nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego                                        – 943,76 zł, 

9. Impreza pn. „Dzień sportu”                                                                                – 216,16 zł, 

10. Pomoc w zorganizowaniu wyjazdu międzyszkolnego do Republiki Węgierskiej  

                                                                                                                                  - 280,00 zł  



10. Propagowanie czynnego wypoczynku w górach                                             – 201,00 zł, 

11. Koszt  wymiennej dekoracji imprez szkolnych (w ramach dofinansowania komersu klas III) 

                                                                                                                                 – 840,81 zł 

RAZEM PONIESIONE WYDATKI                                                                  - 4.744,51 zł 

Na dzień 2 czerwca 2011 roku na rachunku bankowym zgromadzono 
kwotę 2.594,84 zł. 
 

III. Informacje dodatkowe 
 
1. Uzgodniono z Dyrekcją Gimnazjum  drugi tydzień  września 2011 roku, 

jako  termin zorganizowania  I- go Zebrania Rodziców Uczniów 
Gimnazjum, 

2. Zatwierdzono  wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców 
w okresie roku szkolnego 2011 – 2012 w ten  sposób, że: 

a. wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców 
określona dla Rodziców, których tylko jedno dziecko uczęszcza 
do Gimnazjum wynosi 50,00 zł,  

b. wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców 
określona dla Rodziców, których kilkoro dzieci uczęszcza do 
Gimnazjum wynosi 25,00 zł za każdego uczącego się, 

c. dla Rodziców w trudnej sytuacji finansowej dopuszcza się 
płacenie składki na fundusz Rady Rodziców w kwocie 
dobrowolnie zadeklarowanej przez Rodziców 
 

Sprawozdanie sporządził 
Tadeusz Kozieł 

Przewodniczący Rady Rodziców 
 

 

 


