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Sprawozdanie z działalności  

Rady Rodziców przy SP nr 11 w Szczecinie  

w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 

 
1) Udział w uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę pani dyrektor Alicji 

Śliwińskiej  - 100zł 

2) Pożegnanie oddelegowanego do innej parafii szkolnego katechety księdza Waldemara 

Piątka - 60zł 

3) Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 

4) Pomoc w organizacji i udział w uroczystości pasowania klas pierwszych SP 

• Zakup rożków z cukierkami 53,09zł 

• Zakup pamiątkowych ołówków 501,84zł 

• Zakup znaczków-tarcz 

5) Organizacja poczęstunku dla pracowników szkoły oraz udział w uroczystości święta 

KEN – 1219,92zł 

6) Zapewnienie mundurków dla uczniów klas I-III SP 

7) Zapewnienie znaczków-tarcz w obu budynkach szkoły 

8) Podpisanie umowy z firmą ubezpieczeniową AXA 

9) Organizacja Balu Wszystkich Świętych we współpracy z Radą Osiedla Drzetowo-

Grabowo i Parafią Św. S. Kostki w Szczecinie 84,19zł 

10) Wsparcie organizacji Unicefiady  - 81,31zł 

• Zakup soków i wafli – poczęstunek dla uczestników konkursu 

• Pomoc w organizacji poczęstunku dla opiekunów 

• Zakup cukierków oraz przekazanie ołówków reklamujących szkołę dla gości 

konkursowych 

11) Doposażenie gabinetów medycznych oraz apteczek w sekretariatach szkoły w obu 

budynkach – 147,90zł 

12) Doposażenie biblioteki w obu budynkach szkoły  

• „Cudaczek –Wyśmiewaczek” - 25 egz. 277zł 

• „Kubuś Puchatek”  - 25 egz. 396,50zł 

• „Legendy Polskie”  -  30 egz. 460,50zł 

• „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” - 25 egz. 354,75zł 

• „Dziady część II – 25 egz. 130,75zł 
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• „Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” – 25 egz. 675zł 

13)  Dofinansowanie warsztatów rodzinnych „Decoupage” poprzez zakup lakieru 

szybkoschnącego – 34,95zł 

14) Pomoc finansowa w dorabianiu kluczyków do szafek ubraniowych w szkolnej szatni – 

87 szt. 435zł 

15) Dofinansowanie montażu rolet okiennych w Sali 201 – 200zł 

16) Udział w akcji „Iskierka Radości” 

• Wsparcie Samorządu Uczniowskiego w zbiórce fantów na loterię i licytację 

• Zakup gadżetów na Iskierkowy Kiermasz – 710,69zł 

• Pomoc w zbiórce artykułów na dni słodkie, pachnące i kolorowe 

17)  Dofinansowanie udziału naszych uczniów w konkursach ogólnopolskich 

• Olimpusek – sesja zimowa 100zł 

• Olimpus – sesja zimowa 200zł 

• Kangur matematyczny 250zł 

• Alfik humanistyczny 50zł 

18) Dofinansowanie działalności gazetki szkolnej „Głos Jedenastki” oraz koła 

dziennikarskiego poprzez zakup drukarki kolorowej 680zł 

19)  Dofinansowanie zaplecza bloku sportowego poprzez zakup 200szt. piłeczek do tenisa 

stołowego oraz doposażenie apteczki -  219,60zł 

20) Podpisanie umowy z Teatrem Polskim na przeprowadzenie warsztatów dla 

gimnazjalistów  - 760zł 

21) Pośredniczenie w zakupie testów egzaminów próbnych dla gimnazjalistów -  350zł 

22) Wsparcie finansowe działalności Samorządu Uczniowskiego oraz Małego Samorządu 

Uczniowskiego  -  600zł 

23) Dofinansowanie konkursów językowych organizowanych przez naszą szkołę – 150zł 

• Kartka Bożonarodzeniowa w języku angielskim dla klas II-III SP 

• List do Św. Mikołaja dla klas IV-VI SP 

• Parade – j. angielski i j. niemiecki dla klas VI SP 
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Wpływy na RR rok 2017/2018 

 

• Składki na RR………………………………………………………….5660,00zł 

• Składka na św. KEN…………………………………………………….570,00zł 

• Z biletów na Bal Wszystkich Świętych…………………………………..89,00zł 

• Składka na zakup testów egzaminów próbnych…………………………350,00zł 

• Prowizja z firmy ubezpieczeniowej AXA……………………………...1000,00zł 

• Składka na lekcje teatralne dla gimnazjalistów…………………………..760,00zł 

• Zwrot kosztów z kiermaszu iskierkowego………………………………..200,00zł 

• Mundurki………………………………………………………………..5775,00zł 

 ------------------------------------------ 

    

14,404.00zł 


