SKŁAD PREZYDIUM RR
Osoba
Michał Grzech
Dorota Różalska-Kiepek
Marek Wróblewski
Żaneta Skorupska-Świrska

Funkcja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Skarbnik

Klasa
3a
2f
1c
1bb

Kontakt
michal.grzech@icloud.com
dorota@kiepek.net
mrkwroblewski@poczta.onet.pl
zaneta.swirska@gmail.com

PRELIMINARZ WYDATKÓW RR NA ROK SZKOLNY 2017-2018
W roku szkolnym 2017-2018 RR planuje:
 Położyć nacisk na program szkoleń dla naszych dzieci
 Rozwinąć współpracę z samorządem szkolnym
 Stworzyć regulamin nagradzania uczniów za postępy i wyniki w nauce
 Zwiększyć obecność RR w szkole, na imprezach i uroczystościach szkolnych
 Sfinansować mi.n.
o Unowocześnienie i uatrakcyjnienie wyposażenia małej salki gimnastycznej –
siłowni: min. bieżnia, brama, rowery, piłki lekarskie, atlas
o Wspomóc konkursy Matmix, Rachmistrz, ortograficzny, j.angielskiego,
literatury, twórczość Żeromskiego, artystyczne
o Wspomóc działania samorządu w obszarach Festiwal ŻUK, Mam Talent,
Belfer the Bestia, Dni Otwarte Szkoły
o szkielet człowieka z przepływami
o 2 ekrany
o rzutnik
o zestaw brył
o drukarka laserowa z ksero
o 2 wizualizery
o 4 mikrofony bezprzewodowe

PODSUMOWANIE PRACY RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017
W roku szkolnym 2016/ 2017 Rada Rodziców rozpoczęła proces definiowania jej roli w
życiu szkoły.
Wymiar finansowy oczywiście ma największy wymierny efekt co skutkowało zakupami
wielu pomocy naukowych.
Jednak największy nacisk położyliśmy na program szkoleniowy dla uczniów. Udało się
wypracować (na podstawie przeprowadzonych szkoleń) program wspierający i rozwijający
uczniów w poszczególnych klasach odpowiedni dla każdego poziomu i dostosowany do
cyklu pracy i życia szkoły. Mamy nadzieję na kontynuację i rozwój programu w następnych
latach
Zrealizowano zakupy m.in. takich pozycji jak:
Zakupy rzeczowe i rozwojowe

koszt

Modele brył matematycznych

421,90

Nakładka na tablicę (współrzędne)

215,00

modele ciała (tors z głową, krtań, oko, serce)

1 868,48

5 tablic (3 trójdzielne, 2 normalne)

2 349,30

Pianino cyfrowe

3 000,00

Tablica interaktywna

3 200,00

Stroje dla drużyny siatkarskiej

1 992,00

Szafki dla sportowców

2 731,03

Nagłośnienie do sali gimnastycznej

6 745,32

3 wizualizery

4 880,00

Warsztaty rozwojowe

5 545,00

Szkolny konkurs 100 lat Woli

692,97

Turniej Psychologiczny

31,70

Rach-Mistrz (koszulki,bony EMPiK)

403,18

MATMIX (bułki,woda, batony)

1 420,00

Dobre wyniki klas III (bony EMPiK)

2 050,00

Dofinansowanie 2F i 1BA Pułtusk + inne

611,88

Dobre wyniki uczniów klas I-II (bony EMPiK)

7 160,00

Statuetki + grawerowanie

246,49

Samorząd szkolny (lody) + dzień dziecka

443,42

11 aktywistów klas I (bilety do teatru)

330,00

Młody naukowiec (książka o pszczołach)

100,00

RAZEM

46 437,67zł

Stan finansów na początku roku szkolnego

49 525,05 zł

Wpłaty rodziców

36 320,00 zł

Wpłaty/wypłaty na studniówkę 2018

35 350,00 zł

Stan finansów na koniec roku szkolnego *

70 837,87 zł

Środki do dyspozycji RR (bez studniówki)

35 487,87 zł

* Stan wirtualny z uwagi na zwroty i transakcje z września 2017

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZEZ RR
Wypełnione wnioski o dofinansowanie prosimy kierować mailowo do wszystkich członków
rady na załączonym formularz-u, lub przekazać w formie pisemnej do przedstawiciela RR
np. za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
Wzór wniosku

WPŁATY NA RR
Wysokość składki na RR w roku szkolnym 2017-2018 zgodnie z uchwałą RR z dnia
14.07.2016: 200 PLN/ rok szkolny / za jednego ucznia
Wpłaty na Radę Rodziców prosimy kierować na konto bankowe numer

03 1020 1055 0000 9402 0015 8311
Prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska ucznia, oraz klasy w tytule przelewu.

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Regulamin Rady Rodziców ustalony 23.01.2014, zatwierdzony i przekazany do
upublicznienia na stronie szkoły 05.02.2014 r. Regulamin zostanie zmieniony zgodnie z
nową uchwałą oświatową.

