
RAPORT Z DZIAŁALNO ŚCI RADY RODZICÓW  
ZA ROK SZKOLNY 2007/2008 

 
Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej w roku szkolnym 2007?2008 
odbyła 4 zebrania walnego zgromadzenia, 4 zebrania prezydium Rady Rodziców, 5 zebrań 
z dyrekcją  szkoły oraz 8 dyżurów w szkole w dniach zebrań klasowych oraz dni otwartych.  
 
Rada Rodziców ufundowała: 

- upominki dla pierwszaków z okazji ślubowania klas I-szych; 
- obiady dla Native Speakerów; 
- nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku; 
- nagrody dla olimpijczyków; 
- słodycze i napoje na bal mikołajkowy; 
- słodycze i napoje na bal karnawałowy; 
- prezent z okazji Dnia Nauczyciela; 
- folię na książki do biblioteki; 
- obrusy na uroczystości szkolne; 
- upominki dla klas „0” na koniec roku; 
- zajęcia MSP lekcje z Szalonym Naukowcem dla klas „0” i I; 
- urządzenie do napełniania balonów (na imprezy szkolne); 

 
oraz dofinansowała: 

- akcję lato i zima w mieście; 
- świetlicę środowiskową; 
- wyjazdy na Zieloną Szkołę. 

 
Rada Rodziców zorganizowała bal charytatywny, z którego dochód w wysokości 11 000 zł 
był w całości przeznaczony na dofinansowanie wyjazdów na Zielone Szkoły. Ponadto RR 
włączyła się nie tylko w finansowanie, ale również w organizację balu mikołajkowego, 
karnawałowego oraz imprezy Andrzejkowej. Miała swój udział w organizacji festynu 
szkolnego oraz festynu gminnego (Wielka Majówka). Przedstawiciele RR organizowali m.in. 
loterię fantową, sprzedaż waty cukrowej. 
 
Ponadto RR włączyła się w inicjatywy związane z bezpieczeństwem i kulturą fizyczną: 

- przebudowę parkingu przy szkole (wyznaczenie bezpiecznego przejścia chodnikiem 
na parking; 

- wymalowanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Szkolnej; 
- zamontowanie bramki do piłki nożnej (zdemontowanej po ingerencji mieszkańców); 
- uruchomienie oświetlenia na boisku szkolnym; 

 
Prezydium Rady Rodziców zapoznało się i zatwierdziło na wniosek dyrekcji szkoły Szkolny 
Program Wychowawczy na rok 2007/2008 oraz Program Profilaktyki ZSP w Nowej Iwicznej 
dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2007/2008 
Prezydium Rady Rodziców, na wniosek trójek klasowych wpłynęło na dyrekcję szkoły 
i właściciela sklepiku szkolnego, by od roku szkolnego 2008/2009 nastąpiła całkowita zmiana 
asortymentu. Sklepik szkolny ma być jednym z elementów wspierających edukację dzieci 
w zakresie zdrowego żywienia i postaw pro-ekologicznych. 
 
Szczegółowe raporty z zebrań są dostępne u sekretarza Rady Rodziców. 


