
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:  

- organizacja zbiórki makulatury oraz rywalizacji między klasami. Zbiórka przyniosła efekt ponad 16 ton 

makulatury! Nagrody dla klas, które zajęły poszczególne miejsca: 1 miejsce – wyjście do kina, 2 miejsce – 

bilety na basen kryty w Kluczborku, 3 miejsce - wyjście na basen.  

- z pozyskanych pieniędzy Rada Rodziców przy wsparciu Dyrekcji i nauczycieli zorganizowała lekcje 

żywej historii w każdej klasie. Lekcje polegały na spotkaniu z rekonstruktorem historii, pracy z bohaterem 

szkoły, nauka piosenkiu patriotycznej, kontakt z żywą historią.  

-współorganizacja festynu rodzinnego, który jest wydarzeniem skupiającym całą społeczność szkoły: 

dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Dochód zasilił kasę Rady Rodziców.  

- rada rodziców współorganizowała zbiórkę pieluszek dla Domu Matki i Dziecka w Opolu 

- spotkania integracyjne dla klas 1 -4 z Mikołajem – wstęp darmowy. 

- zaangażowanie Rady w imprezę charytatywną dla Artura Kaczora. 

- Rada Rodziców wsparła finansowo zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy. 

- Rada Rodziców wspiera dofinansowaniem działalność edukacyjną, wychowawczą nauczycieli 

skierowaną do uczniów szkoły na podstawie zgłaszanych wniosków. Ta forma wsparcia będzie nadal 

rozbudowywana i promowana wśród nauczycieli. 

- co miesięczne spotkania Rady Rodziców. 

 

 



 

Rozliczenie Rady Rodziców rok szkolny 2017/2018 

  

Stan kasy na dzień 01.09.2017 – 6.689,23 zł 

  

Wpłaty do kasy – składki rodziców – 3.037 zł 

Wpłaty do banku – składki rodziców – 755 zł 

  

Wpłata makulatura – 2.175,70 zł 

  

Wydatki – opłacone faktury : 

Z kasy – 9.542,92 zł 

Z banku – 1.934,32 zł 

  

Festyn DZIEŃ DZIECKA – zebrano łącznie – 6.343,40 zł – z czego opłacono faktury ( z kasy, z rachunku 

bankowego ) na kwotę – 2.822,21 zł – po rozliczeniu kwota z festynu to – 3.521,19 zł 

  
Stan funduszy Rady Rodziców na dzień 27.06.2018: 

  

Kasa – 6.897,04 zł 

Rachunek bankowy – 12.523,06 zł ( w tym fundusze przeznaczone od sponsorów na konkretne cele – 

skalnik – 137,25 zł, KONKURS POEZJA MÓWIONA – 987,35 zł – fundusze pozyskane przez p. 

Aleksandrę Lignarską) 
 

Fotogalerie:  

Zakończenie roku szkolnego: http://psp5.kluczbork.pl/?zakonczenie-roku-szkolnego-2017-18,645 

Festyn rodzinny: http://psp5.kluczbork.pl/?festyn-rodzinny-z-okazji-dnia-dziecka,634 

Impreza charytatywna dla Arturka: https://nto.pl/kilka-godzin-z-zumba-i-kilka-tysiecy-zlotych-dla-arturka-kaczora-

wideo-zdjecia/ar/13000664 

Akcja makulatura: http://psp5.kluczbork.pl/?podziekowanie-za-udzial-w-akcji-zbiorki-makulatury,598 

Lekcje żywej historii: http://www.psp5.kluczbork.pl/?lekcje-zywej-historii,618  

FILM: https://www.facebook.com/psp5.kluczbork/videos/1921574137906373/ 

 

Mateusz Dybka Przewodniczący Rady Rodziców  

Agnieszka Mączka – Sekretarz Rady Rodziców  

Magdalena Kwiecień – Sekretarz Szkoły.  

http://psp5.kluczbork.pl/?zakonczenie-roku-szkolnego-2017-18,645
http://psp5.kluczbork.pl/?festyn-rodzinny-z-okazji-dnia-dziecka,634
https://nto.pl/kilka-godzin-z-zumba-i-kilka-tysiecy-zlotych-dla-arturka-kaczora-wideo-zdjecia/ar/13000664
https://nto.pl/kilka-godzin-z-zumba-i-kilka-tysiecy-zlotych-dla-arturka-kaczora-wideo-zdjecia/ar/13000664
http://psp5.kluczbork.pl/?podziekowanie-za-udzial-w-akcji-zbiorki-makulatury,598
http://www.psp5.kluczbork.pl/?lekcje-zywej-historii,618
https://www.facebook.com/psp5.kluczbork/videos/1921574137906373/

