
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 
 
 W roku szkolnym 2020/21 Rada Rodziców zweryfikowała otrzymane oferty ubezpieczenia 
NNW oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej dla uczniów oferty przedstawionej przez firmę 
InterRisk. 
 W październiku 2021 roku Rada Rodziców przygotowała poczęstunek dla nauczycieli z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela). 
 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała Plan finansowy Szkoły na rok 2021, Program 
wychowawczo - profilaktyczny, Plan pracy oraz Szkolny plan podnoszenia efektywności kształcenia. 
 Przedstawiciele RR zasiadali w komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 21 
w Warszawie. 
 Rada Rodziców opiniowała dwoje nauczycieli starających się o awans zawodowy. 
 Rada Rodziców podjęła decyzję o zmianie banku, w którym prowadzony był rachunek 
bankowy Rady Rodziców. Rachunek został przeniesiony do banku oferującego znacznie niższe koszty 
obsługi i posiadającego placówkę położoną blisko szkoły.  
 Rada Rodziców założyła i prowadziła pocztę elektroniczną. Dzięki temu możliwe było m.in. 
obradowanie Rady Rodziców i podejmowanie uchwał w warunkach ograniczonej możliwości 
organizowania zebrań stacjonarnych z powodu pandemii. Prowadzenie poczty elektronicznej daje 
możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z Radą Rodziców m.in. przez zewnętrzne podmioty, 
przedstawicieli szkoły, a także pozostałych rodziców. 
 Rada Rodziców rozbudowała i prowadzi zakładkę Rada Rodziców na stronie internetowej 
szkoły. 
 Rada Rodziców spowodowała, że wszyscy przedstawiciele trójek klasowych otrzymali 
możliwość kontaktu przez Librus ze wszystkimi rodzicami uczniów w swojej klasie. 
 Rada Rodziców kilkakrotnie, skutecznie podejmowała interwencje uczniowskie.  
 Rada Rodziców pozyskała i przekazała do użytku uczniów szkło laboratoryjne z likwidowanych 
magazynów jednego z warszawskich Instytutów badawczych. 
 Rada Rodziców wsparła Samorząd Uczniowski w realizacji zakupu bluz z logo szkoły i profilem 
klasy – Rada Rodziców pozyskała i zweryfikowała oferty, pomogła w zbieraniu funduszy, rozliczyła 
płatności i pomogła dopełnić formalności. 
 Rada Rodziców zakupiła nagrody na koniec roku szkolnego dla uczniów, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki w nauce. Stan finansów Rady Rodziców nie pozwolił na zakup nagród dla uczniów, 
którzy osiągnęli sukcesy w innych dziedzinach, jednak Rada Rodziców wnioskowała do Szkoły 
o wyróżnienie również tych uczniów podczas oficjalnego zakończenia roku szkolnego 2020/2021. 
 W roku szkolnym 2020/2021 do Rady Rodziców wpłynęły 3 wnioski o pomoc finansową dla 
uczniów. Rada Rodziców pozytywnie rozpatrzyła dwa z nich. Środki finansowe, którymi dysponowała 
Rada Rodziców umożliwiły pomoc tylko jednemu z uczniów. W tym przypadku Rada Rodziców 
dofinansowała kurs zawodowy. W celu zapewnienia pomocy drugiemu z uczniów Rada Rodziców 
nawiązała współpracę z zewnętrznym przedsiębiorcą, który przekazał środki na pomoc medyczną 
oraz sfinansował szkolenie zawodowe.  
 Rada Rodziców podjęła kroki w celu pozyskania środków finansowych z budżetu 
obywatelskiego na remont ogrodzenia szkoły. Szkoła jest zlokalizowana na terenie objętym nadzorem 
konserwatora zabytków. W ramach projektu miało powstać miejsce do pozostawiania rowerów 
uczniów naszej szkoły.  Niestety kolejne trzy firmy, które zaoferowały wycenę inwestycji, wycofały się 
z powodów związanych z pandemią i ostatecznie wniosku nie udało się przygotować 



w obowiązującym terminie. W kolejnym roku szkolnym Rada Rodziców podejmie kolejną próbę 
przygotowania tego projektu.  
 Do Rady Rodziców wpłynęło zapytanie o możliwość sfinansowania różowych skrzyneczek tj. 
podajników środków higienicznych dla dziewcząt (inicjatywa Radnej m.st. Warszawy – p. Doroty 
Łobody). Rada Rodziców nie była w stanie finansować tak drogiego przedsięwzięcia. Rada Rodziców 
zaproponowała wewnątrzszkolną zbiórkę środków higienicznych i ich dystrybucję. Niestety Sanepid 
zakwestionował możliwość prowadzenia w szkole zbiórki środków higienicznych. Rada Rodziców 
otrzymała natomiast informację zwrotną, że środki higieniczne są dostępne w gabinecie szkolnej 
pielęgniarki. 
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