
Rada Rodziców SP33
Raport za 2017/2018



Wiktoria Janas - Przewodnicząca

Anna Draus - Wiceprzewodnicząca

Marta Frankowska - Skarbnik

Marek Kasprzak - Sekretarz

Członkowie:

Joanna Majdzińska

Anna Piątkowska

Sabina Urban - Brzuchalska

Skład Rady 
Rodziców SP33

2017/18



Wpłaty na konto Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/18 

Założenia:
Składka za 1 ucznia za cały rok: 50 zł
Składka w przypadku rodzeństwa w Szkole: zniżka 50%

Liczba uczniów 2017/18: 628
100% składek wyniosłoby: 31400 zł
Rzeczywiste wpłaty: 4965 zł
Co stanowi zaledwie 6,32 %

BARDZO PROSIMY O REGULARNE WPŁATY! 

BEZ PAŃSTWA WPŁAT NASZE MOŻLIWOŚCI
SĄ OGRANICZONE. PROSIMY O WSPARCIE!



Ksero w roku szkolnym 2017/18 

Wpłaty: 
Założenia: Składka za 1 ucznia / rok: 20 zł
9840 zł / 12560 zł oczekiwanych
Otrzymaliśmy 78,34% wpłat

Wydatki:
Eksploatacja = 5729,34 zł
Papier = 3265,92 zł
Tonery = 707,38 zł

Prośba do rodziców o pozyskiwanie papieru 
od firm! Stworzyliśmy WZÓR PISMA - 
dostępny na tablicy oraz na www Szkoły
w zakładce Rada Rodziców. Prosimy 
o wsparcie!



Pozyskane środki (+)

➔ Jarmark Świąteczny 2017, zysk (po odliczeniu kosztów) = 5396,88 zł
(wsparcie produktowe ze strony Dr. Oetker, Trefl, Makro Gdynia i innych)

➔ Festyn Czerwcowy 2018, zysk (po odliczeniu kosztów) = 4910,30 zł
(UWAGA - to my pokryliśmy koszt dmuchańców - z okazji dnia dziecka)

➔ Wniosek do Rady Dzielnicy o dofinansowanie zakupu szafek,
pozyskano 4000 zł (przekazanie środków nastąpi w I kw. 2019)

➔ 1% podatku - czekamy na wynik za 2017
➔ Pozyskanie z UM około 30 000 zł na remont elektryczności

- pierwsza część prac wykonana została w sierpniu 2018 !!!!



Wydatki (-):

➔ Remont gabinetu lekarskiego = 698,70 zł
➔ Zakup koszulek dla reprezentacji Szkoły = 440 zł
➔ Zakup piłek do siatkówki = 443,02 zł
➔ Kabel hdmi do świetlicy = 168,99 zł
➔ Zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego = 550 zł
➔ Zakup szafek dla siedmiu klas = 13377,97 zł

(1911,13 zł za klasę 24 osobową, koszt na 1 ucznia: 80 zł)



Inne działania na rzecz długofalowych zmian:
➔ Aktywne zabieganie w UM Wydział Edukacji o remont Szkoły, w tym

w szczególności o przyspieszenie termomodernizacji i o budowę nowej
sali gimnastycznej - efekt: Oficjalna DEKLARACJA Miasta.

➔ Wniosek Rodziców do Dyrekcji o odkrywkę posadzki na obecnej sali 
gimnastycznej.

Pani Elżbieta Sierżęga i jej pomoc w ciągu roku 2017/18 - Dziękujemy !!!



DZIĘKUJEMY !!! Dziękujemy Rodzicom
za ogromne zaangażowanie
w organizację wydarzeń - obsługę 
stoisk, dekoracje, upieczone ciasta - 
setki ciast :), pierników i babeczek, 
za przekazane gadżety, przekazane 
na sprzedaż zabawki, książki, gry 
etc, za pracę fizyczną i trud włożony 
w remont gabinetu lekarskiego 
-  podziękowania za pomoc dla Pana 
J. Kłodzińskiego.

Dziękujemy również za wsparcie 
naszej Dyrekcji Nauczycielom
i obsłudze Szkoły!



Proponowane działania:

➔ Pomoc przeznaczona na bieżące potrzeby Szkoły wg 
wniosków nauczycieli i Dyrekcji, próba pozyskiwania 
mat., potrzebnych środków rzeczowych, wyposażenia 
wg ustalonego z P. Dyrektorem planu; 

➔ Zakup szafek c.d. - ustalony zakres.

➔ Zakup sceny i rozbudowa nagłośnienia.

➔ Gazetka Szkolna

➔ Aktywności dla uczniów podczas ferii zimowych 
(półkolonie).

➔ Kontynuacja dialogu z Miastem, ustalenie szczegółowego 
zakresu termomodernizacji, harmonogramu dla powstania 
nowej sali, boiska z BO.

Plan na 2018/19

CEL: Integracja społeczności szkolnej,
promowanie wolontariatu na rzecz Szkoły

i aktywnej postawy zarówno rodziców jak i dzieci.

Proponowane wydarzenia:

Runmagedon33 - sobota 29.09 - PROMOCJA SPORTU
Udział w Marszu z Okazji 100-lecia Niepodległości

Jarmark Świąteczny - 8 grudnia
Jasełka - grudzień

Jarmark Wielkanocny - kwiecień
Festyn na Dzień Dziecka - czerwiec


