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DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW W I SEMETRZE 2020/2021 

 

Rada Rodziców w I semestrze zrealizowała następujące działania: 
 

- zabezpieczyła uczniów w materiały ochrony osobistej, ze składek na fundusz uczniowski RR, zakupiła 

800 sztuk maseczek ochronnych oraz dostarczyła 500 sztuk rękawiczek jednorazowych (rękawiczki 
przekazał nieodpłatnie przedstawiciel RR), 
 

- zakupiła mikrofony konferencyjne do realizacji zajęć online, 
 

- wspierała stołówkę szkolną; z inicjatywy rodziców została sporządzona ankieta mająca na celu 
rozpoznanie zapotrzebowania na wykupienie obiadów na wynos. Działanie to miało na celu wsparcie 

firmy Sun Rest, która znalazła się w ciężkiej sytuacji z uwagi na nauczanie zdalne i brak możliwości 
dostarczania uczniom obiadów, 
 

- z inicjatywy klasy 3a, RR włączyła się do zbiórki artykułów dla schroniska w Józefowie. Akcja przerosła 
nasze oczekiwania, ogrom darów był imponujący, 
 

- RR z uwagi na obostrzenia związane z pandemią i zamknięciem źródełka z wodą pitną, podpisała z 
firmą Yazamco sp. z. o.o umowę o najem urządzenia „Water bar”, które dostarcza filtrowaną wodę 
pitną. Urządzenie dostępne jest dla wszystkich uczniów szkoły. 
 

- RR zarekomendowała wysokość nagród w konkursach szkolnych (I miejsce – 50 zł, II miejsce 30 zł, 
III miejsce 30 zł), 
 

- RR uczestniczyła w akcji „Wigilijna pomoc sąsiedzka”. Przygotowała wraz ze Stowarzyszeniem Razem 
dla Białołęki paczki świąteczne dla 13 rodzin naszej szkoły. Warto podkreślić, że paczki pochodziły z 

darów, a zaangażowanie i wsparcie Rady Rodziców było dużym przedsięwzięciem. 
 
Działalność formalna Rady Rodziców w I semestrze 2020/2021 
 

- uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców, 
 

- opiniowanie awansu dwóch nauczycieli, 
 

- opiniowanie projekt planu finansowego Szkoły. 
 

Cele do zrealizowania przez Radę Rodziców w II semestrze  
 

- utworzenie miasteczka ruchu drogowego, projekt bardzo istoty przy zdawaniu na kartę rowerową, 

- zorganizowanie Wirtualnej Akademia Muzeum Powstania Warszawskiego projekt dedykowany dla 
klas 2-8, 

- finansowanie teatru online dla klas 1-3, 

- zakupienie nagród za czerwony pasek dla uczniów klas 4-8, 

- zakup upominków dla absolwentów naszej Szkoły, 

- przekazanie środków na nagrody w konkursach szkolnych. 

 
  W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 Rada Rodziców pracowała bardzo aktywnie. 
Odbyły się aż 4 zebrania, z czego 3 w formie zdalnej. Panująca epidemia Covid-19 i brak możliwości 

w odbyciu zebrania na terenie szkoły, nie przerwały naszych działań. W drugim semestrze czeka nas 
zdecydowanie dużo więcej pracy, zatem prosimy o wsparcie i trzymanie kciuków za powodzenie 
naszych inicjatyw. 

                                                                                             
Przewodnicząca Rady Rodziców 
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