
 
Rada Rodziców powstała w roku 1993 i jest reprezentantem 
środowiska Rodziców Uczniów uczęszczających do Gimnazjum  
w Dankowicach w zakresie realizowanych  przez Szkołę  procesów 
edukacyjnych i  wychowawczych. 
Podstawą  działania Rady Rodziców jest przyjęty w roku 1995 
Regulamin Rady  normujący zasady współpracy pomiędzy Dyrekcją 
Gimnazjum oraz Nauczycieli z Rodzicami, przy poszanowaniu 
wzajemnej autonomii stron. 
Głównym przedmiotem działania Rady Rodziców jest wspieranie  
i inicjowanie wszelkich procesów wpływających na rozwój twórczy 
Uczniów, przy założeniu, że Nasze działanie w pierwszej kolejności 
ukierunkowane są  na rozwój „Ducha Uczniowskiego” , a dopiero 
później na sprawy materialnego zabezpieczenia procesów 
edukacyjnych. 
Priorytet działania Rady Rodziców oparty jest na współpracy  
z  Samorządem Uczniowskim i Dyrekcją Gimnazjum w zakresie 
opracowywania planów działania i ich realizacji. 
 

 Struktura organizacyjna Rady Rodziców: 

Zarząd Rady w roku szkolnym 2011/2012 w składzie: 

1. Tadeusz Kozieł – Przewodniczący Rady, 

2. Iwona Orawczak – Członek Zarządu, 

3. Barbara Bieszczad  – Członek Zarządu 

4. Agnieszka Płaszczyca – Członek Zarządu 

5. Teresa Harężlak – Członek Zarządu 

6. Lidia Klimala – Członek Zarządu, 



7. Anna Żurek – Członek Zarządu, 

8. Bernadeta Danielczyk – Członek Zarządu 

9. Wiesław Stawiarz – Członek Zarządu 

Na mocy podjętej uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012 
 funkcje Skarbnika i Sekretarza Rady Rodziców zostały powierzone 
Przewodniczącemu Rady.  

Komisja Rewizyjna w roku 2011/2012 w składzie: 
1. Adam Kaczówka 

2. Zofia Michalik 

3. Grażyna Hankus 

Inne dane: 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 

12 8453 0002 0000 2828 2000 0020 
 
Rachunek bankowy umożliwia dokonanie bezpośrednich wpłat 
środków finansowych na fundusz Rady Rodziców w treści przelewu 
należy wpisać: 
1. Dokładną nazwę Rady Rodziców wraz z adresem  

   (ulica Szkolna 4  43 – 331 Dankowice) 
2. Nazwisko i imię Rodzica, numer klasy do której uczęszcza Uczeń, 
3. Kwotę przelewu – obowiązująca w roku szkolnym 2011/2012  
    podstawowa stawka wynosi  50,00 zł  . 
 
Środki finansowe wykorzystywane w działaniach statutowych 
pozyskiwane są ze składek Rodziców płaconych na fundusz Rady oraz 
jako dochód z  imprez okolicznościowych. Wszystkie środki finansowe 
przeznaczone są na cele statutowe określone w Regulaminie.  
Rada Rodziców nie prowadzi działalności gospodarczej, jednak 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jest płatnikiem podatku 
dochodowego od osób prawnych (ze względu na charakter 
prowadzonej działalności jest zwolniona z tego podatku i jest 
zobowiązana do prowadzenia zasad rozliczenia tego podatku  
na zasadach właściwych dla osób prawnych). 



Rada Rodziców posiada indywidualnie nadany numer identyfikacji 
podatkowej NIP Nr: 937 – 244 – 58 – 55. 
 
Naukę w Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 pobiera łącznie 134 
uczniów,  z czego na fundusz Rady Rodziców na koniec grudnia  br. wpłaciło 
48  Rodziców co stanowi około 35,8 %  możliwych wpłat, pozwalających na 
realizację zadań statutowych.  
 
Spotkania Rady Rodziców odbywają się regularnie w okresach miesięcznych. 
Wszystkich  Rodziców i Nauczycieli  serdecznie zapraszamy na jej obrady. 


