SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
PRZY GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II
ZA ROK SZKOLNY 2016/2017
W imieniu Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II za rok szkolny 2016/2017.
W dniu 04 października 2016 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały
wybrane i ukonstytuowały się nowe władze Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej,
w następującym składzie.
Rada Rodziców:
Przewodnicząca Rady Rodziców -

Helena Nadłonek

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców - Lesław Kracyło
Skarbnik -

Monika Zaleska

Sekretarz –

Bartosz Wysocki

Księgowa -

Marzena Paszek

Członek -

Marzena Szuba

Komisja Rewizyjna:
Krystyna Dmitrowska
Radosław Młynarski
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań Rady Rodziców.
W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:





kontynuowano prowadzenie księgowości przez panią Marzenę Paszek będącą
od 2014 r. księgową Rady Rodziców.
opracowano i uchwałą przyjęto do realizacji plan finansowy Rady Rodziców,
który stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców
stosownych decyzji dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami
wpłacanymi przez uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie.
na bieżąco analizowano stan środków finansowych Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała
następujące przedsięwzięcia :









zakup materiałów do świetlicy - na stroiki świąteczne,
Akcja Mikołaj,
Doposażenie pracowni chemicznej-Ciech
transport zespołu RYTM musical występ dla uczniów (cała szkoła),
dopłata do nagród Palma Wielkanocna, Główny sponsor GDDKiA
(pendrive i długopisy)
finansowano transport wycieczki za szczególne osiągnięcia
reprezentujących naszą szkołę poza gminą.
dopłata do nagród za szczególne osiągnięcia

uczniów






zakup książek,
wypłacono klasom należne kwoty w wysokości 30% i (70 % kl. III) wpłat na Radę
Rodziców, z przeznaczeniem na dofinansowanie do klasowych wycieczek,
z funduszy RR współfinansowano Konkursy przedmiotowe,
dofinansowanie do nagród Marsze na Orientację.

Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności szkoły w roku
2016/2017 przyniosło wymierne efekty.
Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach
i uroczystościach szkolnych jak: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona Szkoły,
Dzień Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego.
W ramach dobrej współpracy z Dyrekcją Gimnazjum, Gronem Pedagogicznym
i personelem administracyjnym, na bieżąco załatwiano wszelkie sprawy.
Działalność finansowa stanowiła nadal dominującą sferę pracy Rady Rodziców.
Podobnie jak w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców wynosiła 30 zł. na
pierwsze dziecko, 20 zł. na drugie dziecko, kolejne bez opłat. Zwracaliśmy się z apelem
do wszystkich rodziców uczniów naszego Gimnazjum o jak najżyczliwsze przyjęcie tej
decyzji licząc na zrozumienie i szeroką współpracę. Zachęcaliśmy Państwa do uiszczania
składek.
Dziś mówię dziękuję. W minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone
zostało przez wpłaty rodziców w łącznej kwocie 6205,00 zł. Ponadto dysponowaliśmy
środkami uzyskanymi przez prowizję otrzymaną z tytułu ubezpieczenia młodzieży
w „WARTA” oraz dodatkową darowizną. „Polenergia – Elektrociepłownia”, na warsztaty
edukacyjne. Zakłady Chemiczne „CIECH” – doposażenie pracowni chemicznej. Firmie
Janik – Wyjazd grupy młodzieży do Warszawy do programu „HIT HIT HURRA”.
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - nagrody (pendrive) Palma
Wielkanocna. Jak również inni czasem anonimowi darczyńcy, w kwotach ujętych
w rozliczeniu finansowym.
Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą
prawa, i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.
Potrzeby szkoły są ogromne. Pomagajmy Dyrekcji i nauczycielom i jako Rodzice bądźmy
obecni w szkole, w której nasza dorastająca młodzież spędza tak dużo czasu.
Szczegółowe
informacje finansowe zostały zawarte w rozliczeniu finansowym za rok szkolny
2016/2017 sporządzonym przez księgową i przewodniczącą Rady Rodziców
stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. Sprawozdania te zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
w zakładce Rady Rodziców.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Nadłonek Helena

