SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBSKU
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku, podsumowując rok
swojej działalności przedstawia Rodzicom, Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie
Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny 2015/2016.
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach
przeprowadzonych na zebraniu Rady Rodziców w dniu 05 września 2015
roku W jej skład weszło 17 członków – przedstawicieli rodziców uczniów
każdej z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku.
Realizując swoje statutowe zadania w minionym roku szkolnym Rada
Rodziców podejmowała działania mające na celu wspieranie bieżącej
działalności Szkoły.
Głównym źródłem finansowania działalności Rady Rodziców są
dobrowolne składki wnoszone przez rodziców. W minionym roku szkolnym
kwota tej składki wynosiła 35 zł, a wpływy z tego tytułu wyniosły łącznie
10 385,00 złotych.
Projekt preliminarza wydatków i kierunki działalności rady zostały
uchwalone na posiedzeniu Rady w dniu 05 września 2015 roku. Jako
priorytety w działalności Rady przyjęto, że zgromadzone pieniądze będą
przeznaczone przede wszystkim na niezbędne potrzeby uczniów, m.in.:
- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów oraz dofinansowanie
konkursów i imprez ogólnoszkolnych,
- dofinansowanie wycieczek uczniowskich,
- pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących uczniów,
- wsparcie działalności samorządu uczniowskiego i innych organizacji
szkolnych oraz kół zainteresowań,
- dofinansowanie różnych inicjatyw szkolnych i okolicznościowych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych,
- ufundowanie specjalnej nagrody dla klasy, która wykaże się najszybszą
„wpłacalnością” składek na RR.
Szczegółowe dane dotyczące zagadnień finansowych zawiera
sporządzone przez Skarbnika Rady Rodziców sprawozdanie z działalności
finansowo-gospodarczej. Pieniądze były przechowywane na założonym
w banku koncie RR.
Bardzo wysoko oceniam aktywność członków Rady i ich
zaangażowanie w działalność Rady i życie szkoły. Oprócz aktywnego udziału
w posiedzeniach Rady członkowie m.in. uczestniczyli w uroczystościach
szkolnych, np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie klas
pierwszych,
podsumowanie
pierwszego
półrocza,
pożegnanie
szóstoklasistów. Na posiedzeniach Rady były zgłaszane i rozpatrywane różne

problemy, które skutecznie udawało nam się rozwiązywać wspólnie
z dyrekcją szkoły.
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