
 Racibórz 22.06.2022 

 Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 
 Szkoły Podstawowej nr 18 

 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu 
 całoroczne 2021/2022 

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu podsumowując swoją 
 dotychczasową działalność przedstawia sprawozdanie za rok szkolny 2021/2022 

 Realizując swoje statutowe zadania w minionym półroczu Rada Rodziców podejmowała działania mające 
 na celu wspieranie bieżącej działalności Szkoły oraz integracji rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 Rada Rodziców: 
1.  Założyła i prowadzi stronę internetową w formie subdomeny w domenie sp18.pl pod adresem  

www.radarodzicow.sp18.pl oraz adres email radarodzicow@sp18.pl.
2.  Sfinansowała zakup 20 dysków SSD które posłużyły modernizacji komputerów szkolnych a co za  

tym idzie zwiększyły ich wydajność (2700 zł).
3.  Rada rodziców pozyskała od sponsorów ok. 17639 zł. z:

a)  Firma: Agromax - wpłata pieniężna 800 zł
b)  Firma: Architekci pracownia projektowa - wpłata pieniężna 500 zł
c)  Firma: Szypuła Wytwórnia lodów - wpłata pieniężna 350 zł
d)  Firma: Szypuła Wytwórnia lodów - darmowe lody dla wszystkich uczniów o wartości  

rynkowej 2805 zł
e)  Firma: Jaskowski.net - Studio grafiki - wpłata pieniężna 300 zł
f)  Firma: Prusicki Auto Serwis - wpłata pieniężna 300 zł
g)  Gospodarstwo Eko-Mleko z Wojnowic, Anna Kupka - wpłata pieniężna 200 zł
h)  FHU Venge Sławomir Gieroń - zakup farb, pędzli, taśm, folii itp do remontu sali B1 - o  

wartości rynkowej ok 300 zł
i)  Grzegorz Palczewski - zakup farb, pędzli, taśm, folii itp do remontu sali B1 - o wartości  

rynkowej ok 200 zł
j)  Bony na zakończenie roku dla każdego ucznia (510 uczniów) o wartości 30 zł do  

wykorzystania w Restauracji NOT - dofinansowanie do bonów 15 zł x 510 uczniów - 7650  
zł zapłacono z funduszy RR a drugie 7650 zł sponsorowała firma NOT

k)  Auto Expert - Mechanika Samochodowa - zestaw do monitoringu o wartości rynkowej 
ok.  1000 zł

l)  cukierki od Mieszko Racibórz o rynkowej wartości ok 500 zł
m)  Wielki Festyn Rodzinny - pozyskano fundusze w wysokości 2206 zł.

4.  Sfinansowała zakup gier planszowych do Biblioteki Szkolnej (322 zł).
5.  Sfinansowała wycieczkę uczniowi w trudnej sytuacji materialnej (185zł).
6.  Sfinansowanie zakupu miecza ozdobnego do pasowania uczniów (800 zł).
7.  Opracowała i wdraża konkurs “Wasz pomysł - nasza kasa” - mającego na celu aktywizację  

uczniów. W konkursie Rada Rodziców sfinansuje pomysł uczniów do kwoty 3000zł. Więcej na  
www.radarodzicow.sp18.pl w zakładce aktualności.

8.  Organizacja zabawy karnawałowej, która z przyczyn epidemii COVID-19 nie została ostatecznie  
zorganizowana. Zabawa została przełożona na następny rok szkolny.



9.  Organizacja “Dnia Edukacji Narodowej”. W organizację zaangażowali się członkowie Rady  
Rodziców oraz rodzice uczniów. Spotkanie to zostało sfinansowane przez rodziców uczniów. Rada  
Rodziców nie finansowała spotkania.

10.  Organizacja WIELKIEGO FESTYNU RODZINNEGO - celem festynu była integracja  
społeczeństwa szkolnego SP 18 (rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy, organizacje  
wspierające). Wszelkie atrakcje na festynie były darmowe (dmuchańce, bitwy łucznicze, wata  
cukrowa, lody, popcorn, woda, warkoczyki, malowanie twarzy, malowanie sztucznych ran,  
wystawa broni, bieg Katorżnika organizowany przez Fundację Gniazdo, poszukiwanie skarbów  
organizowane przez Stowarzyszenie Odra 1945, łamigłówki organizowane przez SOWA Racibórz,  
wystawa broni organizowane przez Raciborskie Stowarzyszenie Strzeleckie, pokaz walk Drengów  
znad Górnej Odry, występy dzieci, strefa chillout - leżakowa). Rada Rodziców pozyskała fundusze  
ze sprzedaży ciast upieczonych przez rodziców, kiełbas z grilla, nagród, kawy.
 Na festyn wydano 3954 zł a uzbierano 6160 zł co daje pozyskanie funduszy w wysokości 2206 zł.

11.  Sfinansowała wynajem sali na obozie sportowym - 852,5 zł
12.  Sfinansowała oprawę muzyczną komersu - 500 zł
13.  Wpłaty od rodziców na RR - 15285 zł
14.  Ponadto Przedstawiciele Rady Rodziców brali udział w otwarciach, eventach, spotkaniach  

szkolnych a także na bieżąco są w kontakcie między sobą także na platformach komunikatorów  
internetowych oraz pozostają w kontakcie z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami uczniów.  
Pełne zestawienie finansowe przygotowane przez skarbnika/księgowego Pana Piotra Prusickiego  
jest jako załącznik do niniejszego sprawozdania.

 Przewodniczący Rady Rodziców 
 Ireneusz Jaśkowski 


