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Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
Szanowni Rodzice i Nauczyciele.
Mijarok szkolny wspólnej współpracy. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest czuwanie nad
gospodarczym wykorzystaniem środków zgromadzonych funduszy w formie składek wpłacanych przez
rodziców.
W minionym roku szkolnym zebraliśmy na dzień 20 maja br. kwotę 9.747,64 zł.,z czego 2.841,64 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 oraz wspomóc szkołę w niektórych
przedsięwzięciach.
Zebrane pieniądze wydaliśmy m.in. wspierają:
 Pasowanie klas pierwszych,
 Dzień chłopaka,
 Święto Edukacji Narodowej,
 Rolety do klasy nr 203,
 Święto Zmarłych,
 Andrzejki,
 Dzień Kobiet,
 Dzień otwarty szkoły,
 Zawody sportowe,
 Konkursy przedmiotowe,
 Festyn rodzinny,
 Wybór najlepszego Belfra,
 Zakup tortu na bal klas trzecich.
Przed nami jeszcze wydatki związane z zakończeniem roku szkolnego, zakup upominków uczniom
wyróżniających się w nauce i sporcie, zakup dyplomów (okładek) iorganizacja pożegnania klas trzecich.
Rada Rodziców starała się wydatkować powierzone środki z ostrożnością i
starannością.Zachęcaliśmy Państwa do uiszczenia składek przewidując nagrody. W minionym roku
szkolnym nagrody otrzymują dwie klasy – klasa III A i klasa IB.
Wszystkim bardzo dziękujemy i gratulujemy !
Szanowni Państwo!
Jeszcze raz dziękujemy rodzicom p. Elizie Jurkowskiej kl. IB, p. Mariuszowi Blum kl. IA, za zakup
sprzętu i wyposażenia do klasy biologicznej oraz p. Beacie Sadłowskiej kl. IID za pomoc i wsparcie
finansowe od firmy Energa Olsztyn, Gdańsk (modernizacja sali do rehabilitacji uczniów oraz szereg
różnych gadżetów).
Dziękujemy również Dyrekcji Szkoły,Zespołowi Promocji Gimnazjum, Samorządowi Szkolnemu
(opiekunom i młodzieży), przedstawicielom klas a w szczególności rodzicom i uczniom kończącym szkołę
za całoroczną współpracę. W dalszym ciągu zbieramy fundusze na Radę Rodziców. Mamy nadzieję, że
udało się nam przedstawić Państwu zakres prac i kierunek działania Rady Rodziców.
Wszystkich zachęcamy do współpracy w przyszłym roku szkolnym. Nasze dzieci chcą i potrzebują
nawet jeśli tego nie okazują naszego zainteresowania. Bądźmy obecni w szkole, w której młodzież
spędza tak wiele czasu.
Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców

