Olsztyn dnia 19.05.2015 r.
Rada Rodziców
Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
w Olsztynie

Szanowni Nauczyciele i Rodzice
sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015.
Szanowni Rodzice i Nauczyciele.
Mija rok szkolny wspólnej współpracy. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest czuwanie nad
gospodarczym wykorzystaniem środków zgromadzonych funduszy w formie składek wpłaconych przez rodziców.
W minionym roku zebraliśmy na dzień19 maja 2015 r. kwotę 4.965,47 zł., z czego 1502,83 zł. to bilans otwarcia.
Wielu z państwa odpowiedziało na nasz apel o w wpłaty na fundusz pomocy szkole, z którego mogliśmy pomóc
młodzieży zorganizować wiele imprez oraz wspomóc szkołę w niektórych przedsięwzięciach.
Rada Rodziców była współorganizatorem imprez m.in.:
- pasowanie klas pierwszych (zakup dyplomów),
- Dzień chłopaka,
- Święto Edukacji Narodowej,
- Święto zmarłych,
- Andrzejki,
- kolędowanie, Walentynki,
- Dzień kobiet,
- zawody sportowe,
- konkursy przedmiotowe,
Zakupiono:
- rolety do klas matematycznych nr 209, 210,
- oraz dzięki sponsorom laptopy do klas J. polskiego, J. angielskiego.
Rada Rodziców zorganizowała:
- w miesiącu październiku 2014 r. spotkanie dla młodzieży gimnazjum nr 9, LO nr 9 z Panią Minister
Urszulą Pasławską,
- w miesiącu grudniu 2014 r. akcję charytatywną z okazji świąt Bożego Narodzenia (zostały przygotowane
paczki i drobne upominki),
- w miesiącu marcu 2015 r. wspólnie z panem pedagogiem akcję charytatywna na rzecz chorego ucznia LO nr 9
(zakupiono leki i środki higieniczne),
- w maju 2015 r. zwiedzanie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie ( drugie spotkanie odbędzie się w miesiącu
wrześniu 2015 r.),
- w miesiącu czerwcu 2015 r. dzięki złożonemu projektowi przez rodziców i szkołę w Citi Banku będzie
modernizowana klasa historyczna.
Przed nami jeszcze wydatki związane z zakończeniem roku szkolnego:
- zakup tortu na bal gimnazjalny klas trzecich,
- zakup upominków uczniom wyróżniającym się w nauce, sporcie, działającym w samorządzie szkolnym oraz
teatrzyku „Maska”,
- organizacja pożegnania klas trzecich.
Dlatego zwracamy się w dalszym ciągu do państwa o wpłaty.
W roku szkolnym 2014/2015 w konkursie „Fundusz Pomocy Szkole” nagrodę otrzymuje klasa I C.
Gratulujemy.
Szanowni Państwo w związku z zakończeniem pracy w Radzie Rodziców w imieniu własnym
oraz Pani Iwony Węgrzynowskiej chciałam serdecznie podziękować wszystkim rodzicom współpracującym
w Radzie i Komisji Rewizyjnej.
Dziękujemy za dobre słowo, życzliwość.
Dziękujemy również Dyrekcji Szkoły, Zespołowi Promocji Gimnazjum, Opiekunom Samorządu
Szkolnego, Nauczycielom, Wychowawcom klas, Pracownikom szkoły.
Rodzicom pozostającym życzymy wszystkiego dobrego, zachęcamy do pracy na rzecz szkoły.
Bądźmy obecni w szkole, w której młodzież spędza tak wiele czasu.
Z poważaniem
Prezydium i Rada Rodziców
Gimnazjum nr 9 w Olsztynie.
p-ca Bożena Kowalska

