
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 
PRZY SP NR 11 IM.UNICEF-u W SZCZECINIE W ROKU 

SZKOLNYM 2019 / 2020 
 
 

1)  Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 

2)  Wystawienie stoiska z ciastem i napojami w czasie festynu rodzinnego organizowanego 

w naszej szkole przez radę osiedla Drzetowo – grabowo – 652,66 zł. 

3)  Zapewnienie stałego dostępu do mundurków szkolnych dla uczniów klas I – III – 

8.702,50 zł. 

4)  Udział i pomoc w organizacji uroczystości pasowania pierwszoklasistów na uczniów 

naszej szkoły po przez zakup znaczków—tarcz , pamiątkowych zestawów do nauki 

pisania oraz rożków z cukierkami z logo szkoły – 1.433,86 zł. 

5)  Organizacja uroczystości z okazji święta ken – 678,94 zł. 

6)  Organizacja balu wszystkich świętych przy współpracy z parafią p.w. Św. Staniaława 

kostki oraz wspólnotą domowego kościoła – 680,81 zł. 

7)  Doposażenie biblioteki szkolnej w obu budynkach szkoły po przez zakup lektur : 30 

egz. Kamienie na szaniec , 30 egz. Janko muzykant , 30 egz. Feliks , net i nika oraz gang 

niewidzialnych ludzi , 30 egz. Latarnik , 30 egz. Kapelusz pani wrony , 10 egz. Oskar i 

pani róża , 29 egz. Za niebieskimi drzwiami , 30 egz. Rany Julek . O tym jak Julian 

Tuwim został poetą oraz 30 egz. Magiczne drzewo . Tom iii olbrzym – 4.305,75 zł. 

8)  Uświetnienie osiedlowego spotkania ze śpiewem pieśni patriotycznych z okazji święta 

niepodległości po przez zapewnienie kotylionów dla uczestników – 5,81 zł. 

9)  Doposażenie gabinetów medycznych i apteczek w obu budynkach szkoły w środki 

opatrunkowe oraz leki pierwszej pomocy – 320.18 zł + darowizny. 

10)  Udział w finale oraz pomoc w organizacji unicefiady po przez zapewnienie cukierków 

ze szkolnym logo i materiałów niezbędnych do wykonania i pakowania upominków – 

533,09 zł. 

11)  Wsparcie organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego po przez zakup materiałów 

niezbędnych do wykonania ozdób świątecznych i przeprowadzenie warsztatów dla 

dzieci młodszych -  122,82 zł. 



12)  Wsparcie akcji : iskierka radości – szczecińskie szkoły potrzebującym – po przez zakup 

cukierków z iskierkowym logo oraz przekazanie zysków z kawiarenki iskierkowej 

otwartej na czas koncertu kolęd – 659,51 zł. 

13)  Pomoc przy organizacji wewnątrzszkolnego konkursu kolęd po przez dofinansowanie 

zakupu nagród i słodkich upominków dla uczestników – 179,69 zł. 

14)  Pomoc w organizacji szkolnych mikołajek po przez zakup cukierków do mikołajowego 

worka w budynku przy Dubois oraz słodkich nagród w mikołajkowych zawodach 

sportowych w budynku przy E.Plater – 335,45 zł. 

15)  Organizacja charytatywnego koncertu kolęd na rzecz iskierki radości wraz z otwarciem 

kawiarenki iskierkowej we współpracy z samorządem uczniowskim i tutejszą parafią – 

259,64 zł. 

16)  Pomoc w organizacji uroczystości pasowania na czytelnika po przez zakup 

pamiątkowych długopisów – 340,45 zł. 

17)  Zakup nowych mikrofonów mających na celu poprawę jakości nagłośnienia szkolnych 

imprez – 1.170,00 zł. 

18)  Pośredniczenie w odzyskaniu zaliczki wpłaconej na poczet organizacji balu 

ósmoklasistów , który nie mógł się odbyć ze względu na pandemię. 

19)  Zakończenie konkursu rady rodziców na wpłaty i przekazanie nagród pieniężnych 

zwycięskim klasom IIa i IIIb – 386,00 zł 

20)  Zapewnienie artykułów biurowych niezbędnych w utrzymaniu działalności i 

dokumentacji  pracy rady rodziców – 70,21 zł. 

21)  Zakup pamiątkowych długopisów „żegnaj szkoło” dla naszych absolwentów jako 

załącznik do świadectwa – 201,11 zł. 

22)  Odnowienie umowy z firmą ubezpieczeniową na rok szkolny 2020/21. 
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