SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RADY RODZICÓW przy ZKPiG NR 24
ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 w skład Prezydium Rady Rodziców wchodziło 6 rodziców:
1. Grzegorz Giżewski – przewodniczący
2. Kamila Skalska – zastępca
3. Agnieszka Stelmach – sekretarz
4. Grzegorz Filipski
5. Joanna Hinz
6. Katarzyna Burdyńska
7. Dorota Rybińska
Prezydium Rady Rodziców rozpoczęło działalność z kwotą 2.294,80zł. Wpływy statutowe w pierwszym półroczu
wyniosły 8.150,00 z czego 70% jest w dyspozycji RR – 5958,38 zł (w tym przeksięgowanie stanu konta zamkniętego).
Prezydium Rady Rodziców w minionym semestrze szkolnym zebrało się dwukrotnie. Jedno w obecności Pani
Dyrektor ZKPiG 21. Podczas spotkań omawiane były bieżące sprawy uczniów szkoły, propozycje działań jak również
zatwierdzane były wydatki w ramach statutowych działań do których należy zaliczyć:
• Dyplomy pasowanie klas I – 83,00 zł
• Bal karnawałowy – 800,00 zł
• Inne wydatki: słodki podarek na Dzień Edukacji, wsad do worka Św. Mikołaja, fundusz reprezentacyjny (kwiaty:
rocznica II wojny, Święto Niepodległości) - 366,55 zł, opłaty bankowe – 1,50 zł;
• Dofinansowanie kółek zainteresowań i konkursów : "Jestem bezpieczny” - klasy 1-3 SP, Impreza czytelnicza,
"Święto jabłka", Konkurs plastyczny, konkurs świąteczny - klasy 0-3 SP, "Przyroda mojego osiedla", "Bukiet
Jesieni" – klasy 4-6 SP, konkurs czytelniczy z języka angielskiego, "Europejski Dzień Języków", konkurs z języka
niemieckiego, "British Writers" klasy 1-3 GIM, zakup słodyczy z okazji "Mikołajek", zakup słodyczy dla laureatów
konkursów przyrodniczych – 1223,85 zł.
Rada Rodziców zainicjowała nowy sposób wydatkowania zbieranych składek, czyli system oparty na zasadzie
projektu współfinansowanego przez RR. Każdy projekt oprócz części merytorycznej musiał posiadać również część
finansową, w której wyliczone było zaangażowanie własne i środki o jakie zwracał się pomysłodawca do RR. Został
ogłoszony konkursy w ramach których wyłoniono zwycięzcę:
1 . STOJE DLA CHÓRU SZKOLNEGO – NAUCZYCIEL – 350,00 zł
Pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017 Rada Rodziców zamyka łączną kwotą 5778,28 zł.
Gdańsk, dnia 09.02.2017
Księgowa Rady Rodziców
Anna Tarasiewicz

Przewodniczący Rady Rodziców
Grzegorz Giżewski
* * *

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017
Rada Rodziców przy ZKPiG21 spotkała się raz na walnym zebraniu przedstawicieli wszystkich klas. Prezydium Rady Rodziców w
minionym semestrze szkolnym zebrało się dwukrotnie. Jedno w obecności Pani Dyrektor ZKPiG 21.
Wszystkie informacje o działalności PRR umieszczane były na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu głównym oraz na stronie
internetowej szkoły w zakładce Rady Rodziców. Znajdują się tam m.in. zatwierdzone regulaminy, informacje o konkursach, bieżących
zadaniach, przyznanych nagrodach oraz skróty protokołów ze spotkań Prezydium RR. Podano tam również adres poczty
elektronicznej PRR.
Poza działaniami wskazanymi w zestawieniu finansowym, PRR w minionym semestrze zajęło się następującymi sprawami:
1.

Staraliśmy się na bieżąco reagować na prośby i odpowiadać na pytania kierowane do RR.

2.

Za zgodą Dyrekcji Szkoły w Dniu Edukacji wkroczyliśmy na teren szkoły uzbrojeni w cukierki typu KRÓWKI, dedykowane
specjalnie na ten dzień. Cukierki były rozdawane na tackach przygotowanych przez świetlicę szkolną.

3.

Dofinansowaliśmy wizytę Mikołaja w szkole, która odbyła się 5 grudnia. Zaproszony gość z Laponii rozdał ok. 600 lizaków i
100 „kart zwolnienia”. Bardzo pomocne okazały się Elfy z Samorządu Uczniowskiego GIM, które pomagały gościowi w
rozdawaniu prezentów i kierowaniu do konkretnych klas. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu żadna z klas
(prawdopodobnie) nie została pominięta, a Mikołaj „w całości” wrócił do domu

4.

Przewodniczący RR spotkał się z SU gimnazjum celem nawiązania współpracy i wysłuchania potrzeb

Nasze plany działania w II semestrze:
1. Kontynuacja konkursu PROJEKTY.
Dziękujemy za okazane nam w minionym semestrze zaufanie. Mamy nadzieję, że nasza działalność wywarła pozytywny wpływ na
funkcjonowanie placówki. Zachęcamy wszystkich Rodziców, którym leży na sercu dobro naszych dzieci, do współpracy: do
przekazywania swoich uwag, opinii oraz pomysłów na działalność.

