
Sprawozdanie                              

z działalności Rady Rodziców przy SP nr 11 im. Unicef-u   

w Szczecinie w roku szkolnym 2018/19 

 

1. Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Udział i pomoc w organizacji uroczystości pasowania 

pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły: 

a) Zakup znaczków – tarcz 

b) Zakup pamiątkowych ołówków do nauki pisania 

c) Zakup rożków z cukierkami z logo szkoły – 529,51zł 

3. Zapewnienie stałego dostępu do mundurków szkolnych dla uczniów 

klas  I -III SP – 11.005,06zł. 

4. Organizacja uroczystości z okazji św. KEN – 1.273,50zł. 

5. Organizacja Balu Wszystkich Świętych przy współpracy z Radą Osiedla 

Drzetowo – Grabowo i tutejszą parafią -  38.00zł. 

6. Doposażenie biblioteki szkolnej w obu budynkach 

a) „Detektyw Pozytywka” 30szt. 

b) „Jak Wojtek został strażakiem” 30szt. 

c) „Nie płacz, Koziołku” 30szt. 

d) „Kajko i Kokosz – szkoła latania” 30szt. 

e) „Syzyfowe prace” 30szt. 

f) „Quo vadis” 30szt. – 1.970,81zł 

7. Wsparcie procesu adaptacji uczniów obcojęzycznych poprzez zakup 

podręczników, ćwiczeń, tablic, gier i zabaw niezbędnych do nauki 

języka polskiego – 694,31zł. 

8. Doposażenie gabinetów medycznych i apteczek w obu budynkach 

szkolnych w środki opatrunkowe i leki pierwszej pomocy – 120,72zł + 

darowizny. 

9. Dofinansowanie działalności szkolnych warsztatów decoupag’u 

poprzez zakup materiałów niezbędnych do wykonania ozdob 

świątecznych na kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny – 285,68zł. 

10. Pomoc w organizacji Unicefiady 

a) Przekazanie cukierków z logo szkoły na powitanie gości 

b) Zakup kubków z logo szkoły na nagrody 

c) Zakup soków i wafelków w ramach poczęstunku dla uczestników 

konkursu 

d) Organizacja poczęstunku dla opiekunów – 145,70zł 



11. Zakup słodyczy na szkolne MIKOŁAJKI – 109,00zł + sponsorzy. 

12. Wsparcie organizacji konkursu z języka angielskiego „Kartka 

Bożonarodzeniowa” oraz „ List do św. Mikołaja” – 100,00zł. 

13. Udział w uroczystości  szkolnej Wigilii – 72,00zł. 

14. Wsparcie akcji „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie 

Szkoły Potrzebującym” poprzez zbiórkę fantów na loterię, 

przedmiotów na aukcję, artykułów na dni pachnące i kolorowe oraz 

wypieki na słodkie dni, zakup krówek z iskierkowym logo na 

poczęstunek oraz przekazanie dochodu z kawiarenki towarzyszącej 

Koncertowi Kolęd – 150,00zł + darowizny. 

15. Organizacja Koncertu Kolęd wspólnie z Samorządem Uczniowskim, 

Radą Osiedla Drzetowo – Grabowo i tutejszą parafią, z którego 

całkowity dochód przekazano na rzecz Iskierki Radości – 472,50zł 

16. Pomoc w organizacji uroczystości pasowania na czytelnika poprzez 

zakup znaczków okolicznościowych – 240,00zł 

17. Pomoc w organizacji dnia z panem podróżnikiem Aleksandrem Doba 

w naszej szkole 

a) Organizacja poczęstunku  

b) Przekazanie cukierków z logo szkoły na powitanie gości 

c) Zakup artykułów papierniczych niezbędnych do wykonania 

dekoracji i wystawy ze zdjęciami podróżnika – 72,75zł 

18. Pomoc w organizacji XIII Wojewódzkiej Olimpiady Pomocy 

Przedmedycznej 

a) Poczęstunek dla uczestników olimpiady i ich opiekunów 

b) Zapewnienie akcesoriów niezbędnych do wykonania zadań w 

części praktycznej olimpiady – 149,68zł + darowizny 

19. Dofinansowanie nagród w konkursie plastycznym „ Zapraszam do 

Szczecina” oraz „ Szczecińskie legendy” dla klas I – III SP – 107,90zł 

20. Wsparcie ekipy reprezentującej naszą szkołę w konkursie I Pomocy 

Przedmedycznej poprzez wyposażenie apteczki przenośnej – 9,00zł + 

darowizny 

21. Doposażenie bloku sportowego poprzez zakup zestawów do gry w  

badmintona, rakiet i piłeczek do gry w ping-ponga, piłek piankowych, 

siatek do gry w kosza oraz tablic wyników – 575,96zł 

22. Dofinansowanie działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo – 

Turystycznego 

a) małe SKKT - 200,00zł 

b) duże SKKT - 250,00zł 

 



23. Dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego 

a) mały SU – 200,00zł 

b) duży SU – 250,00zł 

24. Pomoc w organizacji Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego poprzez 

zapewnienie poczęstunku dla uczestników konkursu i ich opiekunów – 

144,16zł 

25.  Pomoc w organizacji Szkolnego Dnia Dziecka: 

         a) balony – zwierzaki oraz lizaki dla klas I – III SP 

b) słodkie nagrody za udział w zawodach sportowych dla klas IV – VIII 

SP i III Gim. – 199,73zł 

   26.Zapewnienie artykułów biurowych niezbędnych w utrzymaniu  

 działalności i dokumentacji pracy RR – 74,58zł + darowizny 

   27.Zakończenie konkursu Rady Rodziców na wpłaty i przekazanie nagród  

 pieniężnych zwycięskim klasom I„A”, I„B”, I„C” i II„B” – 634,00zł 

   28.Zbiórka makulatury z przeznaczeniem zgromadzonych funduszy na 

rzecz  

 biblioteki szkolnej w celu zabezpieczenia i renowacji księgozbiorów – 

124,00zł 

   29.Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnanie   

odchodzących klas VIII SP i III Gim. 

         a) Zakup długopisów okolicznościowych „Żegnaj szkoło” 

         b) Rożki z cukierkami z logo szkoły 

         c) Podziękowania dla rodziców szczególnie zaangażowanych we  

współpracę z RR – 700,02zł 

   30.Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem konta bankowego RR –     

20,00zł  

 

 

 

                                                      Sporządziła przewodnicząca RR 

                                                               JADWIGA ŻURAWIK 

   

 


