
Sprawozdanie Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu 

z działalności w roku szkolnym 2010/2011 
 

Nowa Rada Rodziców powołana została w dniu 29.09.2010 roku a jej prezydium pracowało w następującym składzie: 
 

- Grzegorz Cylok – Sokołowski – Przewodniczący i Skarbnik RR 
- Maciej Kopeć – Zastępca Przewodniczącego RR 
- Danuta Kapera – Sekretarz RR 

 
Główne kierunki naszej działalności były zbieżne z celami Dyrekcji Zespołu Szkół miejskich nr. 2  
 
Uznając rolę doradczą i pomocniczą RR w działaniu szkoły oraz uznając że pod względem dydaktycznym i nauki        
Zespół Szkół funkcjonuje bardzo dobrze nasze zadania skupione zostały głównie na: 
 

1. Możliwościach remontu budynku szkoły. 
2. Możliwości zagospodarowania terenu wokół szkoły. 
3. Poprawy infrastruktury wewnątrz szkoły.  
4. Zakupu pomocy dydaktycznych. 
5. Promocji szkoły, aby przyciągać jak największą liczbę nowych uczniów, a co za tym idzie rozwijać ją na przyszłość. 
6. Przywróceniu funkcjonowania sekcji badmintona.  
7. Poprawę funkcjonowania świetlicy socjoterapełtycznej.  
8. Poprawie bezpieczeństwa w drodze do szkoły. 
9. Wymianie szafek ubraniowych dla dzieci.  

 
Zaznaczyć pragnę, ze opisane poniżej zadania i ich wykonanie było efektem wspólnych działań Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły.  
 
W celu realizacji zadań z pkt. 1,2,3 rozpoczęliśmy szeroko zakrojone działania związane z przypomnieniem władzą miasta, 
że w Kłodnicy znajduje się również doskonała szkoła, która wymaga wielu prac remontowych i adaptacyjnych, ponieważ 
ostatnie takie wykonano po powodzi w roku 1997. W celu realizacji tych zadań odbyliśmy kilka spotkań z Radnymi Rady 
Miasta. Prowadziliśmy rozmowy w tej sprawie zarówno z obecnym Prezydentem Miasta, jak również jego poprzednikiem. 
Gościliśmy Prezydenta Miasta w naszej szkole, jak również prowadziliśmy rozmowy z Doradcą Prezydenta ds. Oświaty w 
sprawie opracowywanej Strategii Oświaty w Kędzierzynie - Koźlu na najbliższe lata.  
Pod koniec roku 2010 udało się  przeprowadzić remonty kanalizacji i pomieszczeń w piwnicy, jak również wymiany drzwi i 
malowaniu niektórych pomieszczeń. Cześć szkoły przeznaczona dla klas 1-3 nabrała nowego blasku, również dzięki 
zaangażowaniu nauczycieli.  
Decyzją Rady Miasta z przyznanych środków w lipcu zostanie przeprowadzony remont kapitalny dachu szkoły. Kosztować 
będzie ponad 130 tyś zł. To pierwszy z dużych remontów, ale i bardzo istotny dla technicznego funkcjonowania szkoły. 
Mamy zapewnienia, że w kolejnych podziałach środków budżetu miasta i tak zwanych wolnych środków, będziemy przez 
radnych brani pod uwagę, aby systematycznie dokonywać prac modernizacyjnych.  
Nasz plan na kolejne lata to głównie: 

- termomodernicacja budynku szkoły, co poprawi również jej zewnętrzną atrakcyjność, 
- opracowanie kompleksowego projektu ( projekt roboczy RR już istnieje ) zagospodarowania terenu wokół szkoły, 

poprzez budowę parkingów, nowych boisk, bieżni itp.  
Organem prowadzącym i odpowiedzialnym za finansowanie oświaty jest miasto Kędzierzyn – Koźle. Miasto nasze, to 
jednak miasto o skromnym budżecie i sporych potrzebach, nie da się wszystkich prac wykonać natychmiast.  Jeśli w/w 
plany uda się wykonać w okresie najbliższych 2-3 lat będzie to wielki sukces. 
Mamy w tych sprawach pełne poparcie radnych naszej dzielnicy.   
 
Udało się nam uzyskać dotację z ZAK S.A. dla prowadzenia sekcji badmintona w naszej szkole. Uzyskaliśmy 2500 zł 
wsparcia, za które został zakupiony sprzęt sportowy z logo ZAK S.A. i ZSM nr. 2. Sekcja dzięki zaangażowaniu 
prowadzących ją Pań działa coraz bardziej sprawnie i będzie rozwijana w kolejnych latach.  
 
Udało się na uzyskać darowiznę w wysokości 5000 zł z PKO B.P. S.A. na prowadzenie i rozwój świetlicy oraz na 
wyrównywanie różnic pomiędzy dziećmi z różnych środowisk społecznych.  
Dotacja została przeznaczona na obiady dla dzieci w świetlicy, zakup nowego telewizora, oraz prace remontowo – 
modernizacyjne ( malowanie, wymianę drzwi, rolet i wykładziny ) Prace te w większości zostaną wykonane w okresie 
wakacji. Malowanie bezpłatnie wykona były uczeń naszej szkoły. 
 
Dla potrzeb szkoły udało się pozyskać w darowiźnie materiały do nauki muzyki.  
 
Sponsorzy podarowali nam siatkę ogrodzeniową i bramy, które zostaną wymienione na terenie szkoły ogradzając między 
innymi ogródek dla najmłodszych dzieci, ale decyzja o dokładnym wykorzystaniu zostanie podjęta po decyzji Urzędu 
Miasta Kędzierzyn - Koźle co do sposobu zagospodarowania terenu wokół szkoły.  
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Udało się zmienić oznakowanie na ulicy Kłodnickiej i wpłynąć na Zarząd Dróg Wojewódzkich, który zamontował lustra 
ułatwiające wyjazd z ulicy Szymanowskiego i wyjazd z pod sklepu Lewiatan.  
 
Nasze interpelacji miały również wpływ na utworzenie nowej linii autobusowej w Kłodnicy, niestety nie udało się 
zwiększyć intensywności kursowania autobusów na osiedle Żabieniec.  
 
Dzięki staraniom wspólnym RR i Dyrekcji oraz mieszkańców ulicy Szymanowskiego wał oddzielający nas od Kanału 
Kłodnickiego ma zostać jeszcze w tym roku wyremontowany, aby na przyszłość kanał nie stwarzał zagrożenia 
powodziowego.  
 
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezydenta Miasta udało się skrócić okresy w których zamknięta jest świetlica 
socjoterapeutyczna, tak bardzo popularna wśród dzieci naszej szkoły. 
 
Uczestniczyliśmy w programie Tesco dla szkół, niestety bez większych sukcesów, ale mamy nadzieję na kolejną ciekawą 
edycję tego programu i znowu podejmiemy wyzwanie.  
 
Przystąpiliśmy do programu 1% podatku dochodowego, ale nie mamy jeszcze wyników tej zbiórki z Urzędu Skarbowego.  
 
Nie udało się nam niestety nakłonić Starostwa Powiatowego do wymiany chodnika przed szkołą i zejścia z chodnika do 
szkoły. Mamy na piśmie obiecane wykonanie tego remontu w tym roku, jednak nie znamy terminu tych prac.  
 
Mamy wizję, chcemy rozwoju Zespołu Szkół Miejskich nr. 2. Chcemy aby placówka nasza była doceniana nie tylko za 
wyniki w nauce, ale również aby była szkołą, która rozwija zainteresowania uczniów. A uczniowie Ci mają dobre, 
nowoczesne miejsce do nauki, w ładnym, nowoczesnym i zadbanym otoczeniu.  
Takie są nasze cele realizowane i które mamy nadzieję będą realizowane w przyszłości.  
 
Jest wiele spraw, które były i są załatwiane i będą w wakacje kontynuowane. Nie ma możliwości aby opisać je w 
sprawozdaniu które ma być interesujące i takiej długości aby zapoznało się z nią szerokie grono osób. Zapewnić jednak 
mogę o wielkim zaangażowaniu członków RR w prace. Z tego miejsca im bardzo serdecznie dziękuję, mają nadzieję na 
współpracę w kolejnych kadencjach. Dziękuję i proszę o więcej.  
 
Gratulujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do uzyskiwania przez naszych uczniów dobrych wyników w 
nauce. Na uwagę zasługują między innymi wyniki klasy IIIa, które w testach wypadły powyżej przeciętnej krajowej, jak 
również wyniki klas VI i dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego.  
 
Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że w szkole naszej może działać wiele kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. 
Cieszymy się z możliwości nauki kolejnego języka obcego która będzie w kolejnym roku szkolnym.  
 
Doceniamy i popieramy promocje Zespołu Szkół Miejskich nr. 2, jakie dokonywały się głównie za sprawą: 
 

1. Nauczycieli i klas uczestniczących w programie „Aktywny w życiu, aktywny w szkole” , oraz za sprawą festiwali nauki.  
2. Uczniów klasy III Gimnazjum, którzy prezentowali spektakl DZIADY zarówno na terenie szkoły, jak i miasta, prezentując je również 

władzom miasta Kędzierzyn - Koźle 
3. Doskonale przygotowanych i prowadzonych Dni Papieskich, które miały nam przybliżyć osobą nowego Błogosławionego.  
4. Sekcji badmintona, która po przerwie z ostatnich lat na zawodach w Kędzierzynie i poza Kędzierzynem reprezentowała dzielnie naszą 

szkołę reklamując ją jak również ZAK S.A. który jest sponsorem sekcji.  
5. Przygotowanych bardzo ciekawie dni otwartych szkoły.  
6. Uczestnictwa w życiu dzielnicy i miasta.  

 
Dziękujemy za współpracę szczególnie Dyrekcji Zespołu Szkół.  
Ale podziękowania za trud pracy z naszymi dziećmi składamy na ręce wszystkich bez wyjątku pracowników szkoły, 
dyrekcji, nauczycieli, pracowników świetlicy, oraz wszystkich którzy dbają o czystość i dobre warunki dla nauki naszych 
dzieci. Dziękujemy i prosimy o kolejne lata wytrwałej pracy. 
 
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej naszej szkoły, tam znajdują się na bieżąco ważne informacje dla rodziców 
i dzieci, plany lekcji, zdjęcia ze spotkań, wydarzeń i wyjazdów, zakładka pracy Rady Rodziców. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko zostało załatwione zgodnie z oczekiwaniami, że problemów jest sporo, jednak 
osiągnięcia dokonane w ostatnim okresie są pewnymi podstawami do działania w przyszłości, do działań jakie będą 
podejmowane w kolejnych latach w celu rozwoju tej placówki szkolnej.   
 
Z Poważaniem  
 
Grzegorz Cylok – Sokołowski 
Przewodniczący Rady Rodziców 
 
Kędzierzyn – Koźle 2011-06-20 
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