
Kraków, dnia 9 września 2022 r.   

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Krakowie 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Krakowie, podsumowując rok 

swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej 

sprawozdanie za rok szkolny 2021/2022.  

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na Zebraniu 

Plenarnym Rady Rodziców z dnia 29 września 2021 r. W jej skład weszli przedstawiciele rodziców 

uczniów każdego z 36 poszczególnych oddziałów Szkoły Podstawowej nr 24 oraz 3 grup Przedszkola 

Samorządowego nr 37.  

W trybie głosowania, spośród obecnych reprezentantów oddziałów klasowych i grup 

przedszkolnych uzyskawszy kworum wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 

w składzie: 

1. Przewodniczący – Marek Węgrzyn 

2. Z-ca Przewodniczącego – Aleksandra Lignar-Czyż 

3. Sekretarz – Bogdan Maziarz 

4. Skarbnik – Tomasz Pawlik 

 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 

1. Przewodnicząca – Katarzyna Opiela 

2. Członek – Agnieszka Kowalska-Bigda 

3. Członek – Piotr Godawa 

 

W związku ze zmianą przedstawiciela rodziców klasy 7e, co jednocześnie skutkowało 

rezygnacją z pełnionej w KR funkcji przez p. Agnieszkę Kowalską-Bigdę, w dniu 18 listopada 

przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, na członka KR wybrano p. Paulinę 

Szyszkowicz.  



W roku szkolnym 2021/2022 od dnia 29 września 2021 r. do dnia 21 czerwca 2022 r. włącznie,  

Rada Rodziców spotykała się 6 razy, w tym dwa spotkania odbyły się w formie zdalnej. 

Decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 2021/2022 zapadały poprzez podjęcie 

Uchwał na zebraniach, bądź też w drodze głosowania elektronicznego członków Rady Rodziców 

pomiędzy posiedzeniami Rady. 

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie podjęła uchwały w sprawie: 

1. Pozytywnego opiniowania programu profilaktyczno-wychowawczego na rok szkolny 

2021/2022, 

2. Pozytywnego opiniowania proponowanych dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022, 

3. Pozytywnego opiniowania harmonogramu pracy zdalnej oraz hybrydowej na rok 2021/2022 

w związku z panującą sytuacją epidemiczną, 

4. Przekazania z budżetu RR wsparcia finansowego celem zakupu dyplomów dla uczniów klas 

pierwszych z okazji ślubowania oraz drobnego upominku dla dzieci przedszkolnych z okazji 

pasowania na przedszkolaka, 

5. Przeniesienia rachunku bankowego RR do innego banku w celu zmniejszenia opłat 

bankowych, 

6. Umożliwienia pełnienia zastępstwa w zebraniach RR z prawem głosu przez osobę inną niż 

wybrana do RR na zebraniach oddziałowych w przypadku braku możliwości jej udziału, 

7. Przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności RR w roku szkolnym 2020/2021                                

z bilansem otwarcia na dzień 29 września 2021 r. w wysokości 18 312,48 zł, 

8. Ustalenia rocznej dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców w proponowanej kwocie 

40 zł/dziecko/semestr (składka roczna 80 zł), 

9. Pozytywnego opiniowania planu finansowego szkoły na rok szkolny 2021/2022, 

10. Złożenia wniosku dot. zmiany proponowanego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych z dnia 

14 października (czwartek) na dzień 15 października (piątek), 

11. Przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami, 

12. Przyznania kwoty nie przekraczającej 780 zł celem zakupu nagród związanych z konkursami 

świątecznymi, 

13. Przyjęcia, iż wydatki z budżetu RR nieprzekraczające kwoty 500 zł mogą być realizowane na 

podstawie pozytywnej decyzji Prezydium, 



14. Zakupu akcesoriów komputerowych celem usprawnienia zajęć prowadzonych w formie 

zdalnej (głośniki + kamerki), 

15. Przyjęcia proponowanych zmian w Statucie ZSP 11 dotyczących obowiązującego stroju 

szkolnego, poprawiania ocen oraz używania telefonu na terenie szkoły, 

16. Przyznania kwoty 1500 zł celem sfinansowania atrakcji „Foto budka” z okazji Dnia Dziecka        

i Festynu Rodzinnego, 

17. Sfinansowania zdrowej przekąski dla wszystkich uczniów w dniu rozgrywek sportowych             

z okazji Dnia Sportu (owoc + woda mineralna), 

18. Przyznania kwoty 2500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców/ biorących udział               

w rozgrywkach sportowych z okazji Dnia Sportu, 

19. Przyznania kwoty 15 zł/ dziecko na nagrody dla dzieci będących zwycięzcami konkursów 

plastycznych (organizator p. Stręk), 

20. Przyznania kwoty 15 zł/ dziecko na nagrody dla dzieci będących zwycięzcami konkursów 

artystycznych (organizator p. Bernatowicz), 

21. Przyznania kwoty 20 zł/ dziecko na nagrody dla dzieci kończących rok szkolny świadectwem 

z wyróżnieniem (czerwony pasek), 

22. Pozytywnego opiniowania awansu zawodowego nauczycieli, 

23. Przyznania kwoty 28 000,28 zł celem dofinansowania wyposażenia infrastruktury szkoły - 

zakup drabinek do remontowanej hali gimnastycznej. 

 

Rada Rodziców udostępniła konto bankowe celem prowadzenia zbiórek celowych związanych                      

z określonymi inicjatywami, w tym: 

1. Zakup krawatów dla pierwszoklasistów, 

2. Zbiórka na potrzeby świetlicy szkolnej, 

3. Zbiórka na rzecz Ukrainy (Rada Pedagogiczna), 

4. Zbiórka na wodę/komers (klasy ósme). 

 

Sprawozdanie finansowe 

 

Dochody Rady Rodziców pochodzą ze składek (dobrowolnych wpłat) rodziców dzieci 

uczęszczających do ZSP 11, wpłat osób trzecich (sponsorzy), wydarzeń szkolnych, których 

współorganizatorem jest RR (kiermasz świąteczny, festyn itp.), innych źródeł (prowizje, granty) oraz 

darowizn rzeczowych.  



 

Określono jako cele główne, wspierane ze środków Rady Rodziców, finansowanie                                      

i współfinansowanie przedsięwzięć i wydarzeń, które dotyczą jak największego grona dzieci 

uczęszczających do ZSP 11. Jako cel główny zbiórki w roku szkolnym 2021/2022 wskazano 

dofinansowanie remontu hali gimnastycznej w zakresie zakupu drabinek gimnastycznych. 

 

Zaproponowana, nieobowiązkowa składka roczna wynosiła 80 zł od jednego ucznia.                  

W ZSP 11 odbyły się dwa główne wydarzenia – kiermasz świąteczny i festyn rodzinny, których celem 

było pozyskanie funduszy z przeznaczeniem na wsparcie remontu hali gimnastycznej (zakup 

drabinek). 

 

Rachunek został przejęty dnia 29 września 2021 r. ze stanem 18 312,48 zł, stan zamknięcia 

na dzień 31 sierpnia 2022 r. wynosi 9 912,09 zł. 

 

                                   Saldo otwarcia 29.09.2021: 18 312,48 

                 Wpływy w roku szkolnym 2021/2022: 39 150,40 

                                                                      Łącznie: 57 462,88 

                 Wydatki w roku szkolnym 2021/2022: 47 550,79 

                               Saldo zamknięcia 31.08.2022: 9 912,09 

 

 

W trakcie roku szkolnego Rada Rodziców zanotowała wpływy i obciążenia jak niżej.                             

W przypadku darowizn celowych na prośbę darczyńców zachowano ich anonimowość.  

 

 

Część I – WPŁYWY 

 

Lp. Opis operacji Kwota wpływu 

1 Wpłaty od klas na fundusz RR 13 055,50 

2 Prowizje od zdjęć 4 935,00 

3 Gotówka z roku 2020/2021 296,36 

3 Wpłata za makulaturę 265,50 

4 Kiermasz świąteczny 8 858,26 

5 Zamknięcie starego konta 314,94 

6 Grant FBOS Sad 175,96 

7 Festyn rodzinny  9 965,37 

8 Inne (zwroty, wpłaty nieopisane) 1283,51 

 Wpływy łącznie: 39 150,40 



Część II – WYDATKI 

 

Lp. Opis operacji Kwota wpływu 

1 Dofinansowanie infrastruktury i wyposażenia ZSP  30 991,48 

2 Dyplomy 933,88 

3 Fundusz reprezentacyjny RR  422,01 

4 Konkursy wewnątrzszkolne 3 392,54 

5 Dzień Sportu  5 370,11 

6 Zakupy festyn rodzinny  854,37 

7 Nagrody dla uczniów koniec roku  4 923,60 

8 Inne  662,80 

 Wydatki łącznie: 47 550,79 

 *środki przyznane z grantu FBOS Sad  

 

 

Część III – WPŁATY CELOWE NA UDOSTĘPNIONY RACHUNEK RR 

 

 

Lp. Opis operacji Wpływy Obciążenia Pozostało 

1 Krawaty dla pierwszoklasistów Wydatkowano zgodnie z celem 

2 Zbiórka na potrzeby świetlicy Wydatkowano zgodnie z celem 

3 Zbiórka na rzecz Ukrainy 2980,00 1920,50 1059,50* 

4 Wpłaty na wodę/komers Wydatkowano zgodnie z celem, nadwyżkę zwrócono 

  

 *Za zgodą Dyrekcji przeksięgowano na potrzeby dofinansowania remontu hali  

 

 

Część IV – DAROWIZNY CELOWE 

 

 

Lp. Opis operacji Wartość 

1 Worki Vans– upominki dla uczniów prowadzących kiermasz świąteczny  1500 zł 

2 Zestaw do sadzenia kwiatów (Dzień Otwarty)  100 zł 

3 Cebulki kwiatowe  300 zł 

4 Nagrody Dzień Ziemi  500 zł 

5 Książki anglojęzyczne od wyd. Usborne 100 zł 

6 Przewodnik historyczny 100 zł 

   

 

 

 

 



 

Główne cele do realizacji w roku szkolnym 2022/2023: 

 

• Wybór ubezpieczyciela NNW, 

• Zaangażowanie większej ilości rodziców w wsparcie finansowe funduszu RR, 

• Zaangażowanie społeczności szkolnej do aktywnego udziału w wydarzeniach mających na 

celu jej integrację oraz zgromadzenie środków na fundusz RR (kiermasz świąteczny, festyn), 

• Dofinansowanie remontu (wyposażenia) biblioteki szkolnej – główny cel finansowy 2022/23. 

 

Dziękujemy Dyrekcji oraz całej Radzie Pedagogicznej za podejmowane działania, mające na 

celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia naszych dzieci, działania na rzecz poprawy infrastruktury 

Zespołu, organizowanie konkursów i podejmowanie inicjatyw mających na celu motywowanie                              

i aktywizację uczniów oraz integrację społeczności ZSP oraz wszelką współpracę w roku szkolnym 

2021/2022.  

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy nie tylko finansowo wspierają Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 11, ale także angażują się w pomoc rzeczową a przede wszystkim poświęcają swój 

czas na działania na rzecz społeczności szkoły i przedszkola.  

 

Aleksandra Lignar-Czyż 
Marek Węgrzyn 
Tomasz Pawlik 
Bogdan Maziarz 

 

 

 

 


