
Szanowni Państwo.

W imieniu Rady Rodziców przedstawiam informację dotyczącą działalności Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej numer 5 przy Zespole Szkół numer 2 w Świdniku, za miniony rok
szkolny 2015/2016.

W minionym roku szkolnym odbyło się siedem zebrań, w trakcie których omawiane były
bieżące sprawy szkoły. Poruszane w trakcie zebrań tematy są opisane w Księdze
Protokołów Rady Rodziców.

Skład Rady Rodziców został wybrany 13.10.2015 roku podczas pierwszego zebrania Rady
Rodziców. W skład Rady Rodziców weszły następujące osoby:
Przewodniczący Rady Rodziców – Marcin Lenard
Z - ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Krzysztof Rostek
Sekretarz Rady Rodziców – Sławomir Ponieważ
Skarbnik Rady Rodziców – Agnieszka Stachyra
Członek – Katarzyna Pylak – Grzegorczyk
Członek – Marta Krawczyk

Do komisji rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący - Marek Pereta
Członek – Jarosław Słoboda
Członek – Edyta Winiarska

W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców dofinansowała lub w pełni sfinansowała wiele
szkolnych przedsięwzięć, między innymi:
- zabawa choinkowa dla dzieci,
- zakup nagród na konkursy tematyczne przeprowadzane w ciągu roku szkolnego,
- dofinansowanie stojaków rowerowych,
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez okolicznościowych m.in. Orszak
Trzech Króli,
- organizację „spokojnego kącika” na korytarzach szkolnych – zakup ław,
- zakup nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego (książki i inne nagrody
rzeczowe dla uczniów wybitnych),
- dofinansowanie wycieczek klasowych
- wiele innych drobnych.

Zadania Rady Rodziców finansowane są ze środków wpłacanych przez Państwa w formie
dobrowolnej składki rocznej, która w ubiegłym roku szkolnym wynosiła:
- 25 złotych za pierwsze dziecko,
- 10 złotych z drugie dziecko.
Dodatkowo, na konto Rady Rodziców wpłynęły następujące pieniądze:
- darowizna od fotografa
- prowizja od Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Biorąc powyższe pod uwagę, zawarcie ubezpieczenia ma podwójną korzyść. Nasze dzieci
mają ochronę ubezpieczeniową , a jednocześnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wspiera
działanie Rady Rodziców pozwalając nam realizować najważniejsze potrzeby naszych
uczniów jak i szkoły.

Dodatkowo:
W roku szkolnym 2015/2016 podjęliśmy się samodzielnego zorganizowania zabawy
choinkowej.
Wystosowaliśmy pisma do Burmistrza Miasta Świdnik z prośbą o rozbudowę parkingu przy
szkole oraz wybudowanie chodnika od strony Kościoła. Naszym celem było i nadal jest
poprawienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do/z szkoły. Uczestniczyliśmy w
rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych między innymi organizacją pracy stołówki z
uwzględnieniem wieku dzieci, zmianę oświadczeń podpisywanych przez rodziców przed
wycieczką szkolną, uzyskanie łatwiejszego dostępu do strony internetowej Szkoły
Podstawowej numer 5 (www.sp5.swidnik.pl) i wiele innych…

Przed nami kolejny rok szkolny, kolejne potrzeby i kolejne plany.
Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły o uiszczanie
składek na Radę Rodziców.
Dzięki dokonanym wpłatom, będziemy mogli w dalszym ciągu wypełniać obowiązki
spoczywające na nas. Zebrane środki pozwolą zrealizować  podjęte już działania oraz
przystąpić do nowych, odpowiadających potrzebom uczniów.

http://www.sp5.swidnik.pl/


Zwracamy się również do Grona Pedagogicznego z prośbą o pomoc w zbieraniu składek.
Państwa zaangażowanie i udział przy zbiórce jest dla nas bardzo ważny.

W związku ze zmianą Dyrektora Zespołu Szkół numer 2 w Świdniku, dziękujemy Pani
Dorocie Lorenc za dotychczasową współpracę, życząc wszystkiego dobrego.

Nowemu Dyrektorowi Zespołu Szkół numer 2 w Świdniku, Panu Tomaszowi Szydło, życzymy
samych sukcesów i skutecznego realizowania pełnionej funkcji.

w imieniu Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej numer 5 w Świdniku

Marcin Lenard
Przewodniczący Rady Rodziców


