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Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013
Szanowni Rodzice i Nauczyciele.
Mija rok szkolny wspólnej współpracy. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest
czuwanie nad gospodarczym wykorzystaniem zgromadzonych funduszy w formie składek
wpłacanych przez rodziców.
W minionym roku szkolnym zebraliśmy na dzień 21.05.2013 roku kwotę 8.454,55 zł., z
czego 1,241,55 zł. to bilans otwarcia. Wielu z Państwa odpowiedziało na nasz apel o wpłaty
na fundusz pomocy szkole, z którego mogliśmy pomóc młodzieży zorganizować wiele
imprez.
Zebrane pieniądze wydaliśmy m.in. na:
- zakup dyplomów dla klas pierwszych,
- zakup statuetek dla najlepszych nauczycieli,
- zakup zniczy z okazji „Święta zmarłych”,
- zakup kwiatów na różne okoliczności (np. dzień nauczyciela).
Dofinansowaliśmy:
- zakup biletów MPK uczniom biorącym udział w imprezach i zawodach szkolnych,
- dzień otwarty szkoły,
- zawody sportowe (zakup upominków, dyplomów),
- dzień kobiet,
- akcję charytatywną (wspólnie z gronem pedagogicznym pomoc materialna dla ucznia klasy
III),
- zakup rolet do klas nr 213, 214.
Przed nami jeszcze wydatki związane z zakończeniem roku szkolnego, zakup upominków
wyróżniającym się uczniom oraz dyplomów (okładek) dla klas trzecich. Organizacja
pożegnania klas III (zakup kwiatów).
Rada Rodziców wydatkowała powierzone jej środki finansowe z ostrożnością i
starannością. Staraliśmy się dysponować funduszami w sposób racjonalny, gospodarczy i
wszechstronny, by pieniądze trafiły do jak największej grupy uczniów. Zachęcaliśmy Państwa
do uiszczenia składek, przewidując nagrody dla klas.
W minionym roku szkolnym nagrody otrzymują:
I. Miejsce - otrzymuje klasa II A
II. Miejsce - otrzymuje klasa II D
III. Miejsce - otrzymuje klasa I A
Wszystkim z góry bardzo dziękujemy i gratulujemy. Jako rodzice chcemy i musimy być
obecni w szkole, wspierać nasze dzieci, pomagać im, nauczycielom i Dyrekcji.
W dalszym ciągu zbieramy fundusze na modernizację klasy języka angielskiego.
Zachęcamy wszystkich rodziców do wpłat. Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić
Państwu zakres prac i kierunek działania Rady Rodziców.
Dziękuję wszystkim za współpracę: Dyrekcji, nauczycielom, Pani Katarzynie
Słowikowskiej (pracownikowi sekretariatu) za prowadzenie księgowości, przedstawicielom
klas, w szczególności rodzicom i uczniom kończącym szkołę.
Wszystkich zachęcam do współpracy w przyszłym roku szkolnym. Nasze dzieci chcą i
potrzebują – nawet jeśli tego nie okazują – naszego zainteresowania. Nie zawiedźmy ich
oczekiwań. Bądźmy obecni w szkole, w której młodzież spędza tak wiele czasu.
Z poważaniem w imieniu Rady Rodziców
Przewodnicząca Bożena Kowalska

