
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Zespołu Szkół  przy FPLzN  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 liczyła 11 członków, reprezentujących rodziców 

uczniów z 10 klas, co oznacza, że rodzice z większości klas w obydwu placówkach nie mieli 

swoich przedstawicieli w RR.  

W roku szkolnym 2021/2022 RR odbyła 9 zebrań, a pierwszym zadaniem było opracowanie  

i przyjęcie nowego regulaminu, w oparciu o który mógł zostać powołany Zarząd Rady.    

Regulamin Rady Rodziców został przyjęty uchwałą z dnia 30  listopada 2021 r., w tym samym 

dniu został wybrany Zarząd RR w składzie: 

Przewodniczący – Michał Araszkiewicz 

Zastępca Przewodniczącego - Beata Kozłowska  

Zastępca Przewodniczącego – Martyna Kopańska  

Sekretarz – Edyta Kielan 

Skarbnik – Aneta Zyglewska 

Główne dokonania i inicjatywy zrealizowane przez RR:  

1. Spotkania z Dyrekcją Szkół i Prezes Fundacji w celu omawiania sytuacji  finansowej 

Szkoły, w tym wprowadzenia podwyżki opłaty uzupełniającej poprzez zawarcie aneksu 

do umowy z rodzicami uczniów. 

2. Założenie adresu mailowego dla oddziału RR przy ul. Skuterowej 9  

radarodzicowskuterowa9@wp.pl  do kontaktu Rady Rodziców z rodzicami uczniów  

i Dyrekcją Szkoły. 

3. Założenie nowego konta bankowego oddział RR Skuterowa, które nie będzie obciążone 

comiesięczną opłatą za prowadzenie konta, co pozwala zaoszczędzić zebrane pieniądze 

oraz ustalenie składki na fundusz RR Skuterowa. 

4. Organizacja szkolenia w dwóch modułach z Komunikacji Alternatywnej  

i Wspomagającej przeprowadzonego przez panią Agatę Komorowską, oddział RR 

Skuterowa. 

5. Zakup huśtawki dla placówki przy ul. Skuterowej 9 z pieniędzy zebranych  

w poprzednich latach z działalności RR Skuterowa. 

6. Uczestnictwo w spotkaniach z Dyrekcją, w celu wspólnej organizacji Pikniku z okazji 

Dnia Dziecka oraz zaangażowanie przedstawicieli Szkoły w zaproszenie Burmistrza 

Dzielnicy Białołęka na Piknik. 

7. Aktywne pozyskiwanie sponsorów na Piknik i szczegółowe przygotowania Pikniku 

oddział RR ul. Skuterowa, pozyskani sponsorzy: 

• Dantex – darowizna pieniężna, 

• Manufaktura cukierków – darowizna lizaków, 

• Auchan Polska – darowizna bidonów, 

• Sweet Home Patisserie&Cafe – darowizna pączków, 

• Grycan – darowizna lodów, 
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• Gastro team catering – zapewnienie zamrażarki,  

• Sklep pod Lasem Wymysły – darowizna pieczywa, 

• SYSTEM KANtherm – gadżety, 

• Carrefuor Polska – owoce, art. spożywcze, naczynia jednorazowe, 

• Darczyńcy którzy chcą pozostać anonimowi – kawa, herbata, naczynia 

jednorazowe, gadżety na loterię, wpłaty pieniężne. 

8. Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka we współpracy ze Szkołami Bronowska  

i Skuterowa. Piknik zgodnie z obietnicą odwiedziła Zastępczyni Burmistrz Dzielnicy 

Białołęka Pani Anna Majchrzak. Zorganizowano liczne atrakcje dla dzieci min. 

samochód strażacki, koło fortuny połączone z loterią fantową, konkursy, fotobudka, 

motocykle, wspaniałe psy.  Było coś dla ducha min. czytanie bajek przez Panią Lucynę 

Malec, muzykowanie na wielu instrumentach, harfa i dla ciała min. gimnastyka 

kręgosłupa, przysmaki z grilla, ciasta przyniesione przez naszych wspaniałych 

rodziców, lody a dla dorosłych pyszna kawa.  

9. Pozyskanie sponsora Castorama Polska przez oddział RR Skuterowa, który zakupił 

wyposażenie ogrodu szkolnego przy ul. Skuterowej RR:  

• pawilon ogrodowy  

• zestaw mebli tarasowych 

• fotele wiszące kokon szt. 3 

• hamaki (leżaki) na stojakach szt. 3 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW DZIĘKUJE WSZYSTKIM 

ZAANGAŻOWANYM RODZICOM ZA PRACE DLA WSPÓLNEGO 

CELU, JAKIM JEST DOBRO NASZYCH DZIECI I SZKOŁY. 

 

 Przewodniczący       Zastępcy Przewodniczącego         Sekretarz  Skarbnik 

Beata Kozłowska            Edyta Kielan      Aneta Zyglewska

 Martyna Kopańska 

 

 


