
Sprawozdanie z działalności RR powołanej przy ZSP nr 4 w  Raciborzu 

za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 

 

 

1. Zebrania Rady Rodziców 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu zebrała się dwa razy: 

         -  6 września 2020r. 

– 4 października 2020r. 

 

Na zebraniach Rady Rodziców zatwierdzono 5 uchwał dotyczących zakresu i sposobu działania RR, 

a przebieg każdego  zebrania został zaprotokołowany. 

2. Działalność Rady Rodziców zgodnie z przyjętym planem działania 

a) Z powodu pandemii nie odbyła się Zabawa Andrzejkowa organizowana dla rodziców. 

b) Zorganizowano poczęstunek dla dzieci z okazji zabaw Andrzejkowych organizowanych dla 

dzieci przedszkolnych i szkolnych. 

c) Zorganizowano paczki z okazji Dnia Świętego Mikołaja dla dzieci przedszkolnych. Dzieciom 

szkolnym nauczyciele zabezpieczyli atrakcje współfinansowane przez Radę Rodziców. 

d) Dnia  19-12-2021r. odbył się Kiermasz Adwentowy organizowany przez Stowarzyszenie 

Studzienna i Radę Rodziców przy ZSP4. 

e) Zorganizowano dofinansowanie do zabaw karnawałowych organizowanych w przedszkolu i 

poszczególnych klasach w szkole . 

f) Organizacja Zabawy Karnawałowej odbyła się zdalnie poprzez komunikator  Whatsapp, gdzie 

przegłosowaliśmy : 

 9 stycznia 2021 – głosowanie, aby zabawa została zorganizowana w lokalu REGE w 

Bieńkowicach w dniu 5-02-2022. 

Cena 200 -220 zł, w tym :szampan, ciepła porcjowana kolacja, kawa, ciasto, barszcz z 

krokietem, 1 litr napoju na parę. 

Glosy : 18 osób ZA. 

 

 Następnie w dniu 13-01-2022 przegłosowano opcje MENU i ostateczną cenę zabawy: 

Opcja I: 

Cena 220 zł; szampan, ciepła porcjowana kolacja, kawa, ciasto, barszcz z krokietem, 1litr 

napoju na parę, dostęp do darmowego bufetu z kawą i herbatą 

 



Opcja II 

Cena 250 zł; Menu jak wyżej + zimna płyta 

Głosowanie: 

Opcja I – 3 głosy 

Opcja II – 8 głosów 

g) Całkowity zysk z zabawy w kwocie 1490 zł zasilił konto Rady Rodziców i zostanie 

rozdysponowany na najbliższym spotkaniu Rady Rodziców. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Protokół RR z dnia 6.09.2020r 

2. Protokół RR z dnia 04.10.2020r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz      Przewodniczący Rady Rodziców 


