SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SOKOŁOWIE MŁP.
ZA ROK SZKOLNY 2014/15.
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach w dniu 25.09.2014
roku. Spośród przedstawicieli Rodziców wybrano Zarząd w składzie:

Przewodniczący - Andrzej Białek
Zastępca – Barbara Wołcz
Skarbnik - Dorota Bartyńska
Sekretarz - Bożena Szabat
Komisja Rewizyjna:
Krystyna Naróg
Marzena Konefał
Magdalena Wilczak
Realizując swoje statutowe zadania, Rada Rodziców podejmowała działania mające na
celu wspieranie bieżącej działalności szkoły.
W ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców odbyła osiem posiedzeń na których
zajmowała się:
 Ustaleniem składek na komitet rodzicielski i procentową zmianą ich rozłożenia tj. 75%
zostało w klasach, a 25% na konto Rady Rodziców;
 Zaopiniowano programy:
 wychowawczy i profilaktyczny szkoły,
 program profilaktyczny edukacji prozdrowotnej „Żyjmy długo i bezpiecznie”
 autorski program wychowawczo profilaktyczny dla klas I-III gimnazjum z
oddziałami dwujęzycznymi,
 wewnątrzszkolny system oceniania,
 koncepcję pracy szkoły.
1. Prace Prezydium Rady Rodziców
 Opracowano i przyjęto nowy regulamin Rady Rodziców, który obowiązuje od dnia
podpisania tj. od 29.01.2015 roku.






Zadecydowano o wydatkowaniu prowizji z ubezpieczenia (zakup ławek do kl.I-III, oraz
projektora do klasy fizyczno-chemicznej).
Uczestniczyła w spotkaniu z wizytatorami w dniu 14.11.2014 roku.
Omówiono i ustosunkowano się do wyników wizytacji.
Wyborem nowego ubezpieczenia na rok szkolny 2015/16.
Na bieżąco omawiany był stan finansów Rady Rodziców i planowano wydatki m.in. na
dyplomy i listy gratulacyjne na koniec roku szkolnego, na książki dla biorących udział
w konkursach i zawodach.

2. Rozwiązywane problemy:
 bidonów z wodą pitną w klasach w przedszkolu,
 przedszkolnego placu zabaw i jego remontu,
 stołówki i organizacji wydawania posiłków,
 sklepiku i asortymentu sprzedawanych tam produktów,
 oraz sprawa transportu dzieci i wiele innych bieżących spraw.
 Rada Rodziców uczestniczyła w opiniowaniu pracy młodych nauczycieli ,w związku z
zamiarem dokonania oceny ich dorobku naukowego.
 Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu dotyczącym
upowszechniania metody działania Projektu Modelowego „Młodzieżowe
Laboratorium Nauki”.
3. Złożono wnioski o dofinansowanie Inicjatyw Rady Rodziców
 Projekt „Dyskusyjny Klub Filmowy” w XI.2014
 Projekt „Ratownictwo wodne” w XI.2014
 Organizacja szkolenia z programu „Równać szanse” w IX.2015
 Organizacja „Festiwalu Nauki” w ramach X .2015
 Projekt „ Zdrowy Start w szkolne Życie” w VIII.2015

Zarząd Rady Rodziców dziękuje Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Samorządu
Uczniowskiego za udaną i owocną współpracę.
Dziękuje również Rodzicom za aktywne uczestnictwo w pracach Rady.
Szczegóły dotyczące zagadnień finansowych zawiera sporządzone przez Skarbnika
sprawozdanie finansowo-gospodarcze.
Powyższe sprawozdanie zamyka kadencje Rady Rodziców 2014/15.

Sekretarz Bożena Szabat

