
 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Rodziców Gimnazjum  
im. Ludmiły i Adolfa Kalicińskich w Dankowicach  

w roku szkolnym 2012 - 2013. 

 
 

I. Działanie Zarządu Rady Rodziców w okresie sprawozdawczym 
 
 Rada Rodziców Gimnazjum w Dankowicach jest organizacją społeczną nie posiadająca 

osobowości prawnej, posiadającą NP : Nr 9372445855  nadany w dniu 14.03.2005r.  przez 

Naczelnika Drugiego Urzędu skarbowego w Bielsku – Białej i podlega przepisom ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 roku „o podatku dochodowym od osób prawnych” (j.t. Dz. U. Nr 137). 

Rada Rodziców działa w oparciu o postanowienia  Regulaminu Rady Rodziców Gimnazjum 

im. Ludmiły i Adolfa Kalicińskich w Dankowicach przyjętym uchwałą Rady Rodziców numer 

I/2005 z dnia 3 lutego 2005 roku. 

Rada Rodziców posiada własny rachunek  bankowy obsługiwany przez Bank Spółdzielczy 

w Czechowicach – Dziedzicach – Bestwinie,  na podstawie umowy rachunku bankowego 

zawartego w dniu 25 stycznia 2006 roku (z późn. zm.). Informacje na temat stanu konta 

można uzyskać na podstawie wyciągów i drogę telefoniczną  podając stosowne hasło. 

Dyspozycje w imieniu Rady Rodziców na rachunku bankowym wykonują zgodnie  

z postanowieniami  umowy, działający jednocześnie dwaj pełnomocnicy (w roku szkolnym 

2012 – 2013 Pani  Dorota Foltan Dyrektor Gimnazjum i Pan  Tadeusz Kozieł – 

Przewodniczący Rady Rodziców). 

W roku szkolnym 2012 – 2013 Rada Rodziców uchwałą Nr 1/IX/2012/2013 z dnia 

20.09.2012 r. dokonała wyboru Zarządu Rady Rodziców w składzie: 

 
1. Tadeusz Kozieł – Przewodniczący Rady Rodziców, 

2. Iwona Orawczak  – Członek Zarządu, 

3. Sławomir Bieszczad – Członek Zarządu, 

4. Urszula Prochowska – Członek Zarządu 

5. Beata Florczak  – Członek Zarządu, 

6. Pasierbek Józefa  – Członek Zarządu, 

7. Anna Żurek – Członek Zarządu, 

8. Lidia Klimala – Członek Zarządu, 

9. Bernadeta Danielczyk – Członek Zarządu. 

Na podstawie w/w uchwały Rada Rodziców dokonała wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: 

1. Teresa Harężlak  – Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej, 

2. Adam Kaczówka  – Członek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Rodziców powierzyła w roku szkolnym 2012 – 2013 obowiązku Sekretarza  

i Skarbnika Rady Rodziców jej Przewodniczącemu. 

W okresie sprawozdawczym tj. do dnia 25.06.2013 r. Rada Rodziców zebrała się wraz z 

dzisiejszym 8  krotnie podejmując łącznie 6  uchwał. 

W organizowanych przez Zarząd Rady Rodziców zebraniach frekwencja członków Rady  

nie przekraczała  50,0 % (dane statystyczne z poprzednich zebrań bez sprawozdawczego). 

W upływającej  kadencji Zarząd Rady 5  krotnie odbył spotkania z Samorządem 

Uczniowskim w obecności opiekuna Samorządu Pani Agnieszki Ślósarczyk.  

Rada Rodziców uczestniczyła bezpośrednio  lub  pośrednio (dofinansowanie organizowanych 



imprez) we wszystkich imprezach związanych z działalnością  Gimnazjum obejmujących 

między innymi: 

1. pomoc w działalności szkolnego wolontariatu  dotycząca zbiórki środków 

finansowych na budowę dziennego hospicjum w Bielsku – Białej – współorganizator 

Rada Rodziców (organizator p.  Zofia Bierońska, Samorząd Uczniowski), 

2. zabawa andrzejkowa dla młodzieży gimnazjum – współorganizator Rada Rodziców, w 

zabawie uczestniczyło  około 70 uczniów, 

3. konkurs wiedzy o Janie Pawle II – współorganizator Rada Rodziców  

(organizator p. Zofia Bierońska), 

4. działania w zakresie wzbogacania wyposażenie dydaktycznego sal wykładowych – 

współorganizator Rada Rodziców (organizator p. Dorota Foltan – Dyrektor 

Gimnazjum), 

5. akcja w czasie uroczystych obchodów 94 rocznicy odzyskania niepodległości  

pn. „Fasola niepodległości – przesłanie niepodległościowe” – organizator Rada 

Rodziców, Samorząd Uczniowski (p. Agnieszka Ślósarczyk) w akcji brało udział 

ponad 50 uczniów gimnazjum rozdając przed kościołem i w czasie uroczystej akadami 

przeszło 350 przesłań niepodległości. Przesłania niepodległości zostały również 
przekazane  przedstawicielom władz samorządowych, posłom na sejm RP z 

Podbeskidzia oraz instytucjom i organizacjom związkowym – NSZZ „Solidarność”, 

6. zabawa karnawałowa dla Młodzieży Gimnazjum – organizator Samorząd Uczniowski 

(opiekun p. Agnieszka Ślósarczyk), współorganizator Rada Rodziców, w zabawie 

uczestniczyło około 90 uczniów,  

7. konkurs ortograficzny o puchar Burmistrza Gminy Wilamowice – współorganizator 

Rada Rodziców (organizator p. Iwona Handzlik), 

8. zawody w tenisie stołowym na terenie szkoły w Starej Wsi – współorganizator Rada 

Rodziców (organizator p. Zdzisław Chmielarczyk) 

9. organizacja przedsięwzięcia pn. „Szlakami fasoli niepodległości na Ziemi Sądeckiej” - 

wyjazd na Ziemię Sądecką do Muzeum I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii 

Krajowej w Szczawie połączone ze zwiedzaniem muzeum i kościółka 

„partyzanckiego” oraz z zapaleniem znicza pamięci  poświęconego Żołnierzom 

Wyklętym walczącym na terenie Gorców i Beskidu Sadeckiego, zwiedzanie  Muzeum 

Lachów Sądeckich w Podegrodziu połączone ze  spotkaniem z państwem Marią i 
Zenonem Szewczykiem, udział w warsztatach tematycznych poświęconych kulturze 

mieszkańców Ziemi Sądeckiej połączone ze zwiedzaniem Miasteczka Galicyjskiego w 

Nowym Sączu, spotkanie integracyjne „przy obiedzie w Barze Pod Cyckiem” na 

Przełęczy Gruszowiec – organizator Rada Rodziców, w imprezie brało udział 53 

uczestników, 

10. zakończenie roku szkolnego 2012 – 2013 nagrody dla uczniów i uhonorowanie 

najbardziej aktywnych  nauczycieli  – organizator Rada Rodziców, 

11. opracowanie wstępnych koncepcji rozbudowy sali gimnastycznej – w ramach zespołu 

problemowego, 

12. zakończenie roku szkolnego dla klas III „Komers” – współorganizator Rada Rodziców 

(Samorząd Uczniowski). 

W bieżącej kadencji Rada Rodziców wydała dwie opinie. 

Jedna opinia  dotyczyła  spraw organizacyjnych związanych z planowym powstaniem zespołu 

szkół w Dankowicach (pismo z dnia 22.05.2013r.), a druga dotyczyła dokumentów 

opracowanych przez szkołę związanych z realizowanym projektem pn. „Porozumienie bez 

przemocy” oraz  dotyczące „Programu wychowawczego Gimnazjum w latach 2012/2013 – 

2014/2015” (pismo z dnia 25.10.2012r.). 



 Rada Rodziców formalnie wystąpiła do redakcji gazety  „Kronika Beskidzka” o sprostowanie 

nieprawdziwych informacji dotyczących ilości uczniów uczących się w gimnazjum (pismo z 

dnia 06.03.2013r). 

Rada Rodziców Gimnazjum zorganizowała na terenie obydwu szkół w Dankowicach akcję 
wspierającą  stanowisko Komitetu Społecznego Mieszkańców  oraz Pracowników KWK 

„Brzeszcze” przeciwko budowie drogi S – 1 w wariantach prowadzących do zamknięcia 

Kopalni oraz zagrażających istnieniu obiektów szkolnych w związku z negatywnym 

oddziaływaniem drogi na ich stan techniczny. 

Rada Rodziców wspólnie z nauczycielami i organizacjami społecznymi działającymi w 

Dankowicach doprowadziła do zawiązania grupy inicjatywnej mającej na celu doprowadzenie 

do budowy nowej sali gimnastycznej (lub  modernizacji istniejącej) prze Gminę Wilamowice 

wspomaganej finansowo z funduszy celowych. 

Rada Rodziców współpracowała z redakcją „Słowo życia”, „Wilamowice i okolice” w 

których ukazały się artykuły poświęcone  fasoli niepodległości i przeprowadzonej 11 listopada 

2012 roku akcji przekazania mieszkańcom Dankowic  przesłania niepodległości oraz 

wyjazdowi na Ziemię Sądecką. Młodzież , Nauczyciele oraz Rodzice uczcili pamięć o 

bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych  zapalając w kościele partyzanckim w Szczawie 

symboliczny znicz. W  modlitwie   prowadzonej przez księdza Dawida Szewczyka i w apelu 

poległych wspominaliśmy ich walkę i ciepienia.  

Rada Rodziców w roku 2013 brała czynny udział w obchodach „Roku przewodników 

turystycznych” współpracując z Beskidzkim Kołem Przewodników Turystycznych im. 

Stefana Czerneleckiego w Biesku – Białej oraz Samorządem Przewodników Turystycznych 

Województwa Śląskiego w Katowicach. Informacje dotyczące działalności Rady w tym 

zakresie zostały opisane na stronie internetowej tych organizacji  

(adres strony www.przewodnicy.beskidy.pl  - artykuł „Na szlakach fasoli niepodległości – 

Ziemia Sądecka”). 

Rada Rodziców rozpoczęła prace nad opracowaniem propozycji zmian w statucie gimnazjum. 

Prace w tym temacie zostały wstrzymane ze względu na planowane przez Gminę Wilamowice 

zmiany organizacyjne dotyczące działających w Dankowicach placówek szkolnych. 

Pozostałe informacje dotyczące  bieżącej działalności Rady Rodziców dzięki pomocy 

Dyrekcji Gimnazjum są publikowane na stronie internetowej szkoły, a wybrane artykuły 

publikowane są również na stronie internetowej Sołectwa Dankowice oraz czasopismach 

lokalnych. 

    

II. Działalność finansowa Rady Rodziców w roku szkolnym 2012 - 2013. 
 

Działalność finansowa Rady Rodziców oparta o środki finansowe pochodzące bezpośrednio z 

dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców dokonywanych przez Rodziców u Skarbnika 

Rady Rodziców lub  z wypłat  na   rachunek bankowy oraz darowizn dokonanych na rzecz 

Rady Rodziców przez osoby trzecie związanych  z realizowanych przez Radę Rodziców 

przedsięwzięciami środowiskowymi.  

Na fundusz Rady wpłaty dokonało  łącznie 56  rodziców (121 uczniów uczący się w rok 

szkolnym 2012 – 2013 w gimnazjum)   co stanowi 46 % ogólnej liczby uczęszczających 

uczniów do Gimnazjum w Dankowicach.  

W odniesieniu do roku szkolnego 2011 – 2012 odnotowano wzrost  o 7 % osób wplatających  

na fundusz Rady Rodziców. 

W  okresie sprawozdawczym na rzecz Rady Rodziców w związku z przeprowadzoną w 

rocznicę odzyskania niepodległości akcją pn. „Fasola niepodległości”  otrzymała darowiznę 
od Posła na Sejm RP Stanisława Szweda (Prawo i Sprawiedliwość – 200,00 zł), Posła na 



Sejm RP Mirosławy Nykiel (Platforma Obywatelska – 200,00 zł) oraz NSZZ „Solidarność” 

KWK „Brzeszcze”  ( 400,00zł). 

W dniu 10.10. 2012 roku Rada Rodziców podpisała porozumienie z Samorządem 

Uczniowskim dotyczące gromadzenia na rachunku bankowym Rady środków finansowych 

pochodzących ze zbiórki prowadzonej przez Samorząd Uczniowski na zakup butów dla 

Zespołu Młodzieżowego „Krakowiacy”. Szczegółowe dane dotyczące uzyskanych 

przychodów i poniesionych kosztów można uzyskać w biurze rachunkowym prowadzącym 

księgi handlowe Rady Rodziców. 

Księgi handlowe prowadzone są nieodpłatnie przez Biuro Rachunkowe Pani Bożeny 

Domasik.  

 

I. Zaktualizowany stan środków pieniężnych  w dyspozycji  Rady Rodziców w  - stan 

na początek roku szkolnego 2013 – 2014 (wrzesień 2013 roku). 

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym                                                           – 2.589,41 zł  

2.  Środki finansowe w kasie                                                                                      - 225,88 zł 

3.  Darowizna Rodziców klas III - środki finansowe w kasie                                     - 273,00 zł 

                          

RAZEM W DYSPOZYCJI RADY RODZICÓW:                                              - 3.088,29 zł 
 
 

 

                                                                                       Sprawozdanie sporządził: 

 
                  Tadeusz Kozieł 

        Przewodniczący Rady Rodziców 

                       Gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


