
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY SZKOŁY 11.09.2016 r.

W spotkaniu Rady Szkoły udział wzięli:

 Sylwia Mucha
 Katarzyna Janowicz
 Justyna Cześnik
 Angelika Macniak
 Iwona Heyducka
 Urszula Ceynowa
 Edyta Miłosz-Chrzan

wraz z Panią Dyrektor Lidią Ceynowa-Krawczyk i wychowawcami wszystkich klas gimnazjum. Na 
protokolanta spotkania wybrano Panią Monikę Tomczak.

Po powitaniu zgromadzeni zostali zapoznani z regulaminem Rady Szkoły oraz protokołem z 
pracy Rady Szkoły w roku szkolnym 2015/16. Następnie dokonano wyboru Prezydium Rady Szkoły na 
rok szkolny 2016/17. Jednogłośnie w jego skład weszły:

 Pani Justyna Cześnik – Przewodnicząca Rady Szkoły
 Pani Iwona Heyducka – Zastępca Przewodniczącego Rady Szkoły
 Pani Sylwia Mucha – Sekretarz

Podczas spotkania omówione zostały następujące kwestie:

1. Finanse Rady Szkoły

a) analiza wydatków poczynionych dzięki wsparciu finansowemu Rady Szkoły w roku szkolnym
2015/16 oraz omówienie wydatków bieżących

b) zasady dokonywania wpłat na Radę Szkoły obowiązujące w Gimnazjum Ogólnokształcącym 
od roku szkolnego 2016/17

c) prośba o dofinansowanie przez Radę Szkoły zakupu wyposażenia szkoły (tablice, 
wyposażenie laboratorium, rzutnik, lektury szkolne), warsztatów dziennikarskich dla 
młodzieży redagującej gazetkę szkolną, warsztatów związanych ze skutkami zażywania 
dopalaczy dla uczniów gimnazjum, nagród za konkurs wiedzy o patronie szkoły, kwiatów na 
grób patrona na 1 listopada, słodyczy na Mikołajki, nagród na Dzień Dziecka.

2. Prośba o zaangażowanie lub wsparcie finansowe Rady Szkoły w organizację wydarzeń 
szkolnych w roku 2016/17

a) Mikołajki

b) Dzień Dziecka.



3. Bal Gimnazjalny klas trzecich

a) ustalenie terminu balu na 22.06.2016 r.

b) omówienie kwestii kosztów i dofinansowania wydarzenia

c) zobowiązanie Rady Szkoły do opłacenia DJ’a na Bal Gimnazjalny pod warunkiem uiszczenia 
wpłat na Radę Szkoły przez wszystkich uczniów klas trzecich.

4. Prośba o zaangażowanie w zbiórkę środków higienicznych dla gdyńskiego hospicjum 
organizowaną przez Zespół Szkół.

5. Wniosek o umieszczenie w umowie lub aneksie do umowy informacji o terminie 
dokonywania wpłat na Radę Szkoły.

Po omówieniu wymienionych spraw ustalono termin kolejnego posiedzenia na 
14.11.2016 na godzinę 16:15.

Na tym zakończono spotkanie. 


