SPRAWOZDANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 9 W OLSZTYNIE

W imieniu Prezydium Rady Rodziców przedstawiamy sprawozdanie z działalności
Rady w roku szkolnym 2015/2016.
W roku szkolnym 2015/2016 odbyło się 6 zebrań Rady Rodziców . W zebraniach
oprócz członków Prezydium Rady Rodziców uczestniczyła bardzo często pani Dyrektor
Jadwiga Baczewska, v-ce dyrektor Agnieszka Leszczyńska oraz nauczyciele pan Mariusz
Milan, pani Sylwia Kawałko, którym bardzo dziękujemy za fachową pomoc i wsparcie w
działaniach Rady.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Prezydium Rady Rodziców,
przedstawicielom ,, trójek klasowych’’ za obecność na spotkaniach, za dyskusje, za
konstruktywne wnioski, za gotowość służenia fachową radą.
Środki finansowe wpłacane przez rodziców na Fundusz Pomocy Szkole zostały
przeznaczone na urozmaicenie życia szkolnego:
1. Dofinansowanie paczek świątecznych dla młodzieży z ubogich rodzin.
2. Nagrody, dyplomy na zakończenie roku szkolnego dla uczniów wyróżnionych w
konkursach przedmiotowych, wzorowych.
3. Spotkania z interesującymi ludźmi.
4. Zorganizowanie warsztatów o nowoczesnych chorobach cywilizacyjnych z
udziałem Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami
Jelit ,, J-elita’’ oraz sponsorów : Totalizatora Sportowego, firmy farmaceutycznej
Sanprobi
5. Współorganizowanie imprez szkolnych: Dzień Chłopaka, Święta Edukacji
Narodowej, Andrzejki, Dzień Kobiet, zawody sportowe i przedmiotowe.
6. Dofinansowanie konkursu,, Magiczna Piątka”
7. Przystąpienie do projektu ,, Kumulacja dobrej woli- Spełniamy marzenia”- sponsor
Totalizator Sportowy, dzięki któremu odnowiono salę matematyczną w szkole
oraz wyposażono w nowe meble.
8. Ufundowano na bal gimnazjalny w ramach pożegnalnej tradycji szkolnej tort dla
wszystkich gimnazjalistów.
9. Klasy, które wykazały się największą ilością wpłat na Fundusz Pomocy Szkole
otrzymały nagrody pieniężne w formie czeku na własne potrzeby klasowe.
10. Uczniowie, którzy zaprojektowali czek (forma nagrody), przyznano nagrody
rzeczowe np. : książki, sprzęt audio – słuchawki nauszne i inne.
11. Przeprowadzono konkurs na wzorowego nauczyciela wytypowanego przez
uczniów
i rodziców, gdzie najlepsza kadra pedagogiczna otrzymała drobne
upominki i dyplomy.
Rozliczono rok szkolny 2015/2016 i w wyniku rozliczenia w/w imprez saldo na
rachunku bankowym Prezydium Rady Rodziców wynosi: 964,58 zł.

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.
Rodzicom pozostającym na rok szkolny 2016/2017 życzymy wszystkiego dobrego,
zachęcamy do pracy na rzecz szkoły oraz wpłat na Fundusz Pomocy Szkole, dzięki
którym życie w szkole nabiera barw.
Bądźmy obecni w szkole, gdzie młodzież spędza dużo czasu, aby czas spędzony
w szkole pozostawił dobre wspomnienia.

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

