
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  za rok szkolny
2018/2019 działającej przy SP4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu

Gdańskim z dnia  23.09.2019

Z wielką przyjemnością informujemy, że w ubiegłym roku szkolnym
2018/2019  dzięki  Państwa  wpłatom  na  rzecz  Rady  Rodziców,
dobrowolnym darowiznom oraz dzięki pozyskanym sponsorom mogliśmy
sfinansować wiele  ciekawych przedsięwzięć,  projektów i  konkursów dla
dzieci. 

Jednak  w  szczególności  chcielibyśmy  podziękować:
1.  Panu  Bartłomiejowi  Chrząszczowi  za  zorganizowanie  nagród
rzeczowych, które wykorzystaliśmy jako nagrody w konkursach szkolnych
oraz różnych imprezach szkolnych. 

2.  Panu Robertowi Góralewskiemu, który pozyskał z Fundacji  Santander
dodatkowe  środki  (1500zł)   na  paczki  świąteczne  dla  dzieci  z  rodzin
potrzebujących.

3.  Firmie  Alexander  za  przekazanie  gier  oraz  puzzli  do  paczek
świątecznych dla dzieci.

4.  Wszystkim tym,  którzy wsparli  nas  przepysznymi ciastami  na  Festyn
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka a dochód z ich sprzedaży  (1674,25 zł)
mogliśmy przekazać na leczenie ucznia naszej szkoły, który jest pod opieką
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.

5. Wszystkim tym, którzy nie tylko w materialny sposób angażowali się w
życie szkoły i służyli pomocą.

6.   Nauczycielom  i  Dyrekcji  za  współpracę  oraz  zaangażowanie  w
działalność RR. 

Zachęcamy do aktywnej współpracy również w bieżącym roku szkolnym.
Nasze dzieci chcą i  potrzebują – nawet jeśli  tego nie okazują – naszego
zainteresowania. Nie zawiedźmy ich oczekiwań. Bądźmy obecni w szkole,
w której spędzają tak wiele czasu. 
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W roku  2018/2019  pozyskaliśmy z  wpłat  rodziców oraz  darowizn
41  455,44  złotych,  z  których  zostały  zrealizowane  następujące  
przedsięwzięcia: 

Koszty administracyjne związane z działalnością Rady Rodziców wyniosły
2 167, 80 złotych. 

Jak widać z powyższego wszelkie środki, które zostają przekazane przez
Państwa na rzecz Rady Rodziców są wykorzystywane na Państwa Dzieci
tak by Szkoła była dla nich miejscem bezpiecznym, i w którym czują się
dobrze. 

Szczegółowe zestawienie finansowe z działalności Rady Rodziców za
rok 2018/2019 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Sporządziła:  Alicja Kropidłowska – Sekretarz RR

Zatwierdziła: Katarzyna Mydło – Przewodnicząca RR

Dofinansowanie konkursów szkolnych na wnioski nauczycieli
Organizacja obchodów 25lecia szkoły
Bicie Rekordu Ginessa               235,00 zł 
Pasowanie na ucznia
Szkolne zawody sportowe
"Żywe lekcje"
Organizacja balu karnawałowego 
Dofinansowanie przedstawień szkolnych               850,00 zł 
Doposażenie Sali Doświadczania Świata               150,00 zł 
"Ignasie"               800,00 zł 
Zakup Microbitów               829,00 zł 

Organizacja Festynu Rodzinnego w Dniu Dziecka

Zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżnionych

Zwrot 50% środków pochodząchych ze składek - zgodnie z Preliminażem budżetowym

Konkurs Rady Rodziców               500,00 zł 
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