Sprawozdanie z dzielności Rady Rodziców przy Gimnazjum
im. K. J. Gałczyńskiego w Płochocinie.
Za rok szkolny 2015/2016
Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Państwo.
W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
przy Gimnazjum w Płochocinie za miniony rok szkolny 2015/2016.

W dniu 9 września 2015 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zostały wybrane i ukonstytuowały
się nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:
Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Liliana Jaworska-Kustwan
Sekretarz Rady Rodziców – p. Barbara Mączyńska
Skarbnik Rady Rodziców – p. Michał Czerwiński
Do komisji rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – p. Aneta Kołodziej
Członek – p. Tomasz Józefowicz

W okresie sprawozdawczym obyło się 6 zebrań Rady rodziców, na którym podjęto 4 uchwały.
W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor Emilia Badziak-Sudoł,
p. Małgorzata Kowalczyk, przedstawiciele grona pedagogicznego, Samorząd Szkolny.

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania:
1. W celu podniesienia kompetencji i skuteczności działań Rady Rodziców uczestniczyła w:
 uchwalaniu – zaproponowanego przez dyrektora szkoły – programu wychowawczego
i programu profilaktyki wychowawczej na rok szkolny 2015/2016,
 opiniowanie projektu budżetu szkoły na rok 2016,
 opiniowanie dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2015/2016,
 zatwierdzenie planu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016,
 zebraniach, spotkaniach „Zespołu wychowawczego”.
2. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:
 opracowano i uchwałę 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 Rodziców uczniów Gimnazjum im. K. J. Gałczyńskiego w Płochocinie,
 na bieżąco analizowano stan środków finansowych Rady.

3. W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała
następujące przedsięwzięcia:
 sfinansowano wyjazd autokarem do teatru,
 udzielono wsparcia finansowego dla samorządu szkolnego,
 na wniosek wychowanków klas zapewniono pomoc socjalną uczniom będącym w
trudnej sytuacji materialnej i finansowej,
 dofinansowanie do konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
 nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i
sportowych,
 organizacja imprez integracyjnych dla uczniów.
Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności szkoły 2015/2016
przyniosło wymierne efekty.
4. Ponadto:
 przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach i
uroczystościach szkolnych jak: rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, Dzień
Edukacji Narodowej, Wieczór wakacyjnych wspomnień, Dzień Integracji, Jasełka,
Konkurs recytatorski im. K. J. Gałczyńskiego, Konstantynki– Dzień Patrona, Dzień
Promocji Szkoły, Pieczenie pierników, Kiermasz świąteczny, Dzień Rodzinny,
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.
 w ramach dobrej współpracy z Dyrektorem Gimnazjum, Gronem Pedagogicznym i
personelem administracyjnym na bieżąco załatwiano wszelkie sprawy.
5. Uwagi końcowe :
Działalność finansowa stanowiła nadal dominującą sferę pracy Rady Rodziców.
Podobnie jak w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców winna wynosić 100 zł.
lecz jest dobrowolna, a jej wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych każdej
rodzinny. Dlatego zwracaliśmy się z apelem do wszystkich rodziców uczniów naszego
Gimnazjum o jak najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji licząc na zrozumienie i szeroką
współpracę.
Nieustannie poszliśmy za pośrednictwem Wychowawców Klas i zachęcaliśmy Państwa do
uiszczenia składek.
Dziś mówię dziękuje, bo w minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone zostało
przez wpłaty rodziców w łącznej kwocie 3350 zł. Dla porównania w roku poprzednim były
4237 zł.
Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa i
na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiły do jak największej grupy uczniów.
Potrzeby szkoły są ogromne.
Pomagamy Dyrekcji i nauczycielom i jako Rodzice będziemy obecni w szkole, w której nasza
dorastająca młodzież spędza tak dużo czasu,
Szczególne informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok
szkolny 2015/2016 sporządzonym przez panią Małgorzatę Kowalczyk – stanowiącym
załącznik do niniejszego sprawozdania.
Sprawozdania te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gimnazjum w zakładce Rada
Rodziców.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.
W imieniu ustępującej Rady Rodziców pragnę gorąco podziękować Pani Dyrektor
Emilii Badziak-Sudoł, p. Małgorzacie Kowalczyk za owocną współpracę w roku szkolnym
2015/2016.
Dziękuję za obecność na zebraniach, za serdeczność, za ciekawość, za zaufanie, a przede
wszystkim za trafne podpowiedzi, bo któż lepiej zna potrzeby Szkoły, jak nie Jej Szefowa.
Ciepłe słowa podziękowania przekazuję pod adresem tych rodziców, którzy zakończyli swoją
pracę w Radzie.
Dziękuje za wspólne działanie, za szukanie tego co łączy – nie dzieli. Bez Waszej Kochani
Rodzice pracy i wielkiego zaangażowania nie byłoby tylu sukcesów.
Z serca płynące słowa kieruje do Wszystkich Rodziców dziękując za każdą formę współpracy
i poświęcony czas, przede wszystkim za pomoc finansową, bez której nie zrealizowalibyśmy
tylu zadań. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz radości z osiągnieć edukacyjnych
Waszych dzieci.
Dziękuje również p. M. Kowalczyk – która czuwała nad naszymi finansami, oraz tym
pracownikom szkoły, którzy nigdy nie odmawiali nam swojej pomocy.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców, wnoszę o zatwierdzenie
powyższego sprawozdania przez Zebranie Plenarne Rady Rodziców i udzielenie absolutorium
ustępującej Radzie.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Liliana Jaworska-Kustwan

Płochocin 9 września 2016 r.

