
SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW  
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU  

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 
 

 

Rada została wyłoniona w trakcie ogólnego zebrania rodziców. Następnie, 

zgodnie z Regulaminem, dokonano wyboru na poszczególne funkcje, w wyniku, 

którego skład Rady przedstawiał się następująco: 

Przewodniczący - Mirosław Dyjak 

Zastępcy Przewodniczącego – Agnieszka Choma i Katarzyna Szmid 

Skarbnik - Anita Bator 

Sekretarz - Magdalena Brulińska 

Pozostali członkowie Rady Rodziców to: Bożena Bakun, Beata Gałuszka, Anna 

Kramarz, Bożena Lasek,  

 

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano : Iwonę Kornaś, Tomasza Sawkę, oraz 

Teresę Szopa. 

 

Ponieważ Rada Rodziców, reprezentuje rodziców i opiekunów, wszystkich 

uczniów szkoły w systemie oświaty a także w ich imieniu podejmuje działania 

mające na celu doskonalenie sposobu realizacji statutowych zadań szkoły, 

niejednokrotnie w naszych posiedzeniach uczestniczył Pan Dyrektor Dariusz 

Baszak oraz Panie Wicedyrektor Bernadeta Bednarska i Joanna Gibała- Szelążek.  

Przedmiotem konsultacji i uzgodnień był całokształt podejmowanych przez 

radę przedsięwzięć w tym także plan finansowy.  

Zgodnie z wymogami przepisów prawa, Rada Rodziców zatwierdziła 

program wychowawczy i profilaktyki wychowawczej na rok szkolny 2021/2022.  

W ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców zgodnie z uregulowaniami 

Ustawy karta nauczyciela wydała opinie w zakresie dorobku zawodowego  



5 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i  

mianowanego oraz 3 opinie dotyczące nauczycieli ubigających się o awans na 

stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto w zakresie oceny pracy nauczyciela 

wydano 16 opinii.  

Zgodnie z wymogami, przepisów prawa w tym zakresie, przedstawiciele 

Rady Rodziców wzięli udział w pracach komisji konkursowej powołanej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Państwowych 

Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. W konsekwencji 

komsja na kolejną kadecję wybrała dotychczasowego dyrektora  Pana Dariusza 

Baszaka.  

Pomimo wcześniej wymienionych trudności, Rada zainicjowała, 

przeprowadziła i sfinansowała, często przy pomocy i udziale Dyrekcji, 

Stowarzyszenia „Symfonia” a także rodziców, następujące przedsięwzięcia 

adresowane do wszystkich uczniów naszej szkoły: 

- zakup przedmiotów i usług na potrzeby szkoły w tym dofinansowanie 

zakupu sprzętu muzycznego a także kwiatów doniczkowych do 

remontowanych budynków szkoły;  

- sfinansowanie „Mikołajek” dla wszystkich uczniów: 

- dofinansowanie balu maturzystów; 

- sfinansowanie nagród dla uczniów - wręczonych na zakończenie roku 

szkolnego a także nagród dyrektora szkoły. 

- dofinansowania oraz współpracy przy organizacji koncertu uczniów 

szkoły z okazji „Dnia matki” a także występu uczniów szkoły w trakcie 

„Przemyskiego święta fajki”. 

Jednocześnie dofinansowano udział uczniów naszej szkoły w konkursach: 

instrumentów dętych organizowanych w Chełmie a także w Czechach, 

fortepianowym oraz gitarowym. 

Rada rodziców czynnie włączyła się w organizację koncertu 

charytatywnego na rzecz uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym 



Ukrainy. Podczas koncertu zebrano datki na kwotę blisko 6 tyś. zł, które to 

przekazano potrzebującym z pośrednictwem PCK.  

Rada rodziców włączyła się w ogólnoszkolnych konkurs „Dzień bez 

plecaka” – finansując nagrody. 

W minionym roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała nagrody 

w ogólnoszkolnym konkursie „na najlepszą frekwencję”. Nagrody zostały 

wręczone w trakcie uroczystej akademii kończącej rok szkolny.   

 

 

 

 

 

 

 


