
Rada Rodziców
rok szkolny 2021/22

Szkoła Podstawowa 
w Zamieniu

NASZE DZIAŁANIA: 
dotychczasowe i planowane



Szanowni Państwo, 

postanowiliśmy przygotować krótką prezentację, w której 
przekażemy informacje dotyczące działań i pomysłów zrealizowanych 
przez Radę Rodziców przez pierwsze pół roku jej istnienia.

Szkoła Podstawowa w Zamieniu jest placówką nową, co powoduje 
konieczność zdwojenia wysiłków w jej rozwoju – sytuacja taka 
pozwala na zbudowanie od podstaw, WSPÓLNYMI SIŁAMI, tj. przy 
udziale organu prowadzącego, dyrekcji, nauczycieli i pracowników 
szkoły, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów szkoły lepszej niż 
inne działające w bliższej, czy dalszej okolicy.

Jako Rada Rodziców chcemy reprezentować wszystkich Państwa, 
dlatego zapraszamy do kontaktu i do zgłaszania inicjatyw, które 
Państwa zdaniem są godne realizacji w naszej szkole. 

Mamy nadzieję, że przy Państwa wsparciu uda się nam zainicjować 
wiele działań przyczyniających się do poprawy jakości 
funkcjonowania naszej szkoły.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zamieniu



Skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Joanna Bień

Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Drachal

Skarbnik: Izabela Świderska 

Sekretarz: Rafał Rasiński

Członkowie Rady Rodziców:

Przedstawiciele poszczególnych klas wybrani przez 
rodziców podczas pierwszego zebrania klasowego 



Udało się nam pozyskać 

sponsorów i dzięki temu 

zaopatrzyliśmy szkołę w wygodne 

worki sako z pufami pod nogi (aż 

46 sztuk), dzięki czemu nasze 

dzieci mogą odpocząć i się 

zrelaksować



Dzięki pomocy pozyskanych 
sponsorów zostały zorganizowane 
szkolenia z Pierwszej pomocy, 
zarówno dla dzieci jak i Kadry 
Pedagogicznej (4 listopada 2021)



Ufundowanie nagród
W konkursie 
plastycznym:

„Bezpieczna droga -znam zasady 
ruchu drogowego” 

W postaci książeczek edukacyjnych



Z inicjatywy RR 
otrzymaliśmy 2 
kartony gier 
planszowych od 
wydawnictw Czacha 
Games oraz Rebel.

Trafiły prosto do szkoły.



Wsparcie szkoły w organizacji  
programu doradztwa edukacyjno-
zawodowego dla uczniów

• Obowiązkowe zajęcia dla 
klas 7 i 8

• Zajęcia dodatkowe dla 
pozostałych uczniów już od 
poziomu edukacji 
wczesnoszkolnej

• Organizacja szkolenia dla 
Rady Pedagogicznej nt. roli 
doradztwa edukacyjno-
zawodowego i dobrych 
praktyk w tym zakresie



Z okazji dnia 
edukacji, rada 
rodziców wręczyła 
nauczycielom 
przepyszny tort



Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia dla młodszych klas
Rada Rodziców 
zaproponowała zabawę:

Egzamin na prawo jazdy 
do powożenia saniami 
Świętego Mikołaja.

Przygotowane zostały 
materiały dydaktyczne i 
graficzne dla nauczycieli, 
a dzieciom wręczone 
zostały dyplomy – po 
zdanym egzaminie.



Planowane działania 

• Wsparcie szkoły w pracy z 
uczniami ze specjalnymi 
potrzebami:

• zajęcia wyrównawcze i 
wspomagające uczniów w 
sytuacjach trudnych (w tym 
w okresie pandemii)

• praca z talentami, 
przygotowanie do 
konkursów/olimpiad



Planowane działania

• Współpraca międzynarodowa

• wspólne projekty

• lekcje online we 
współpracy ze szkołami z 
zagranicy

• krótkookresowe wymiany 
zagraniczne uczniów i 
nauczycieli

• współpraca z native 
speakers



Planowane działania

• Wydarzenia dla uczniów

• impreza z okazji dnia 
dziecka

• organizacja Dnia Nadania 
Imienia szkole



Planowane działania

• Wsparcie finansowe uczniów 
wymagających rzeczywistej 
pomocy, np. dofinansowanie 
kosztów wycieczki



Planowane działania

• Wsparcie szkoły przy zakupie 
dodatkowych pomocy 
dydaktycznych (w razie 
potrzeb i ograniczonego 
budżetu szkolnego)



Planowane działania
___________________

• Wsparcie szkoły przy 
projektowaniu i urządzaniu 
przestrzeni poza budynkiem 
szkoły (boiska, strefa 
rozrywkowo-dydaktyczna)



Planowane działania

• Nagrody dla uczniów 
wyróżniających się na koniec 
roku (bardzo dobre wyniki w 
nauce, laureaci konkursów i 
olimpiad, bardzo dobre wyniki 
sportowe itd.)



Planowane działania

• Wsparcie szkoły w 
doposażeniu biblioteki oraz 
świetlicy w podręczniki, książki, 
gry planszowe itd.



Szanowni Państwo,

jako Rada Rodziców działamy w pełni charytatywnie.

Staramy się  w miarę możliwości szukać sponsorów na projekty 
realizowane w naszej szkole. Jednak duża część planowanych 
aktywności wymaga wsparcia finansowego, w związku z czym 
liczymy na Państwa pomoc. 

Zachęcamy do wpłat na konto Rady Rodziców:

20 1090 1694 0000 0001 4890 3920

Santander Bank Polska

Wpłata może być dowolna, sugerujemy wpłaty w wysokości 100 zł z 
uwagi na ogrom potrzeb, ale pozostawimy to Państwu.

Działamy transparentnie; obiecujemy, że z zebranych środków 
rozliczymy się po zakończeniu roku szkolnego.

Regulamin Rady rodziców, jest dostępny na stronie szkoły, w 
sekretariacie i w bibliotece.

Z góry dziękujemy.


