
Kraśnik, dnia 1 października 2020 r.

Sprawozdanie
z działalności Rady Rodziców przy SP Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku

za rok szkolny 2019/2020

1. Dokonano wyboru firmy ubezpieczającej szkołę, tj. Compensa TU SA reprezentowanej
przez Panią Marię Machulak i podpisano umowę, potwierdzoną polisą.

2. Wybrano  członków  Prezydium  Rady  Rodziców  i  Komisji  Rewizyjnej,  udzielono
pełnomocnictw dla osób składających podpisy w Banku w imieniu Rady;

3. Podjęto  uchwałę  w sprawie  zatwierdzenia  programu wychowawczo profilaktycznego
szkoły;

4. Z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej  (Dnia  Nauczyciela)  Rada Rodziców jak co roku
zakupiła tort dla nauczycieli i przekazała życzenia nauczycielom w formie ozdobnej kartki.
Przedstawicieli  Prezydium w osobach  Przewodniczącego  i  Zastępczy  Przewodniczącego
Rady Rodziców zostali zaproszeniu na poczęstunek przygotowany z okazji obchodów dnia,
w którym udział wzięli również przedstawicieli Miasta Kraśnika na czele z Burmistrzem
panem Wojciechem Wilkiem;

5. Rada Rodziców zaangażowała się w organizację obchodów 90-lecia Szkoły i z tej okazji
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na ufundowanie nowego sztandaru, w którą szczególnie
zaangażowali się pani Agata Młynarska, pani Dorota Turska i pan Marcin Kuśmierczyk;

6. Rada  Rodziców  ze  środków  zgromadzonych  na  sztandar  ufundowała  również
pamiątkowe długopisy z grawerem, pamiątkowe gwoździe do drzewca.

7. Rada Rodziców brała udział w poświęceniu sztandaru szkoły oraz w uroczystościach,
które odbyły się 20 listopada 2020 r., podczas których przekazano Sztandar Szkole i odbyło
się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych.

8. Ponadto Rada Rodziców ufundowała  dla  pierwszoklasistów z  tej  okazji  pamiątkowe
pluszaki.  

9. Współfinansowano zabawę choinkową w Szkole;
10. Pozytywnie, aczkolwiek z uwagami zaopiniowano plan finansowy szkoły na rok 2020;
11. Jak co roku zakupiono pączki z okazji „Tłustego Czwartku”;
12. Zorganizowano  spotkanie  z  Panią  Dyrektor  Iwoną  Margołą,  podczas  którego

przedstawiono propozycję rozdziału na grupy zajęć z języków obcych, a także propozycję
organizowania  w  przyszłości  przy  udziale  Rady  i  Dyrekcji  Szkoły  corocznych  balów
charytatywno-integracyjnych z udziałem rodziców, opiekunów i nauczycieli;

13. Wystosowano pismo do organu prowadzącego o zapewnienie środków na organizację
zajęć językowych w grupach liczących nie więcej niż 15 osób, co ze względu na okrojony
budżet Szkoły spotkało się z odmową, aczkolwiek również i obietnicą pochylenia się nad
tym zagadnieniem w przyszłości. 

14. Rada  Rodziców  podjęła  współpracę  z  Dyrekcją  Szkoły  w  zakresie  przekazywania
informacji i uwag wynikających ze zdalnego nauczania w związku z pandemią COVID-19 ;

15. Pozytywnie  zaopiniowano  pracę  nauczycieli,  ubiegających  się  o  awans  na  stopień
nauczyciela dyplomowanego;



16. Rada Rodziców na czele z Sekretarzem Rady panią Agatą Młynarską zaangażowała się
w zapewnienie  możliwości  wyboru  dodatkowego języka  nowożytnego spośród języków:
angielskiego, niemieckiego jak też hiszpańskiego.

17. Podczas spotkania z panią Dyrektor Iwoną Margołą, które odbyło się w dniu 26 sierpnia
2020  r.  dokonano  wyboru  firmy  ubezpieczającej  szkołę,  tj.  Compensa  TU  SA
reprezentowanej przez Panią Marię Machulak ze składką 34 zł oraz w odpowiedzi na prośbę
Dyrekcji  Szkoły  zaoferowano  pomoc  w  zakupie  podręczników  i  ćwiczeń,  za  kwotę
brakującą do otrzymanej subwencji oświatowej.
   

Przewodniczący Rady Rodziców


