SPRAWOZDANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 9 W OLSZTYNIE
- PÓŁROCZE 2016/2017
W imieniu Prezydium Rady Rodziców przedstawiamy sprawozdanie z działalności
Rady w I półroczu szkolnym 2016/2017
W zebraniach oprócz członków Prezydium Rady Rodziców uczestniczyła pani
Dyrektor Jadwiga Baczewska, v-ce dyrektor Elżbieta Górka oraz nauczyciele pan Mariusz
Milan, pani Sylwia Kawałko, którym bardzo dziękujemy za fachową pomoc i wsparcie w
działaniach Rady. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Prezydium Rady Rodziców,
przedstawicielom ,, trójek klasowych’’ za udział w spotkaniach, za dyskusje oraz za gotowość
służenia fachową radą.
Półrocze roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęto saldem na rachunku bankowym:
964,58 zł
Środki finansowe wpłacane przez rodziców na Fundusz Pomocy Szkole zostały
przeznaczone na urozmaicenie życia szkolnego:
1. Zorganizowanie drobnych upominków dla klas I-ych podczas pasowania i
ślubowania na gimnazjalistę. Do upominków dla uczniów dołożyła się dodatkowo
oprócz PRR również jako sponsor Pani v-ce dyrektor Gimnazjum nr 9 w Olsztynie
Pani Elżbieta Górka.
2. Wspólnie z samorządem uczniowskim przygotowano Dzień Chłopaka.
3. Przygotowano niespodzianki dla kadry pedagogicznej w ramach Dnia Edukacji.
4. Zorganizowano koncert olsztyńskiej grupy jazzowej Con Brio z udziałem artystów
olsztyńskiej filharmonii oraz szkoły muzycznej w ramach prezentu mikołajkowego
dla wszystkich uczniów od Rady Rodziców.
5. Zakupiono na potrzeby szkoły zestaw ratownictwa medycznego.
6. Nagrody, dyplomy dla uczniów wyróżnionych w konkursach przedmiotowych,
wzorowych w I półroczu.
Plany Prezydium Rady Rodziców na II półrocze w zakresie działalności w szkole:

1. Rozstrzygnięcie konkursu ,, Wpłaty klas na Fundusz Pomocy Szkole i Uczniom”,
gdzie klasy, które wykazały się największą ilością wpłat na Fundusz Pomocy Szkole
otrzymają nagrody pieniężne w formie czeku na własne potrzeby klasowe lub
rzeczowe w zależności od sytuacji finansowej.
2. Przeprowadzenie konkursu na wzorowego nauczyciela wytypowanego przez
uczniów
i rodziców, gdzie najlepsza kadra pedagogiczna otrzyma drobne
upominki i dyplomy.
3. Wycieczka do sejmu w Warszawie klas wytypowanych przez Dyrekcję szkoły oraz
Prezydium Rady Rodziców. Sponsorem głównym wycieczki jest Poseł na Sejm RP
Urszula Pasławska oraz Prezydium Rady Rodziców. Pani Urszula Pasławska została

honorowym przyjacielem Prezydium rady Rodziców oraz uczniów Gimnazjum Nr 9
w Olsztynie, gdyż od wielu lat wspiera w działaniach edukacyjnych szkołę.
Młodzież będzie zwiedzała sejm RP oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, albo
Kopernika.
4. Zaproszenie interesujących znanych ludzi z regionu Warmii i Mazur. W planie jako
pierwsza poprowadzi lekcję obywatelską dla uczniów ostatnich klas gimnazjum
oraz liceum Pani Poseł Urszula Pasławska.
5. Wsparcie Samorządu Uczniowskiego w organizacji święta: Dzień Kobiet, Dzień
Dziecka i inne
6. Pomoc w zorganizowaniu dyskoteki klas III w ramach balu gimnazjalnego,
pożegnalnego. Ufundowanie tradycyjnego tortu pożegnalnego dla wszystkich
obecnych na dyskotece.
Prezydium Rady Rodziców zastrzega sobie zmianę w planach ze względu na
ograniczone środki finansowe. Zachęcamy rodziców uczniów do dokonywania wpłat,
bo dzięki nim w szkoła może więcej, a czas spędzany przez nasze dzieci staje się
bogaty w przyjemne wspomnienia.
Apelujemy do rodziców o wpłaty na Fundusz Pomocy Szkole. Wpłat można
dokonać
na rachunek bankowy w zakładce Rada Rodziców lub w gotówce podczas każdego
zebrania przy stoliku obok pokoju nauczycielskiego.
Szanowni Państwo, wszystkim współpracującym w Radzie, Komisji Rewizyjnej,
zaangażowanej kadrze pedagogicznej - DZIĘKUJEMY
Dziękujemy, za dobre słowo, życzliwość i pomoc w działalności. Dziękujemy
również kadrze Zespołowi ds. Promocji Gimnazjum, Opiekunom Samorządu
Szkolnego, Nauczycielom, Wychowawcom klas, Pracownikom Szkoły, a przede
wszystkim Dyrekcji Szkoły: Pani Dyrektor Jadwidze Baczewskiej oraz Pani Elżbiecie
Górce.
Rodzicom życzymy wszystkiego dobrego, zachęcamy do pracy na rzecz szkoły
oraz wpłat na Fundusz Pomocy Szkole, dzięki którym życie w szkole nabiera barw, a
atmosfera w szkole nabiera ciepła.

V-ce przewodnicząca PRR Gimnazjum nr 9
w Olsztynie – Marzena Olchowy,
Przewodnicząca PRR Gimnazjum nr 9
w Olsztynie – Agnieszka Lech

