
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY SZKOŁY 14.11.2016r.

W spotkaniu Rady Szkoły udział wzięli: 
 Sylwia Mucha 
 Katarzyna Janowicz 
 Justyna Cześnik 
 Łucja Borkowska
 Iwona Heyducka

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

Spotkanie rozpoczęto podsumowaniem dotychczasowych wpłat na Radę Szkoły                i
poniesionych wydatków. Do dnia zebrania kwota wpłat wynosiła 14 315, 09 zł. Wydano 278,49 zł
na nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy o patronie.  

Rada Szkoły ustaliła:
- obchody dnia Św. Mikołaja odbędą się dnia 09.12.2016r.,
-  by  zebrać  środki  finansowe  wspomagające  np.  działalność  szkolnego  kółka  teatralnego,
weźmiemy udział  w Świątecznym Jarmarku,  na którym będziemy sprzedawać pierniki,  ozdoby
świąteczne  itp.  zrobione  przez  uczniów  naszej  szkoły.  Jarmark  odbędzie  się  na  puckim rynku
w dniach 03.12-04.12.

Rada Szkoły ustaliła, że najbliższymi sfinansowanymi wydarzeniami będą:
- niespodzianka z okazji Św. Mikołaja,
- warsztaty dziennikarskie,”
-  sfinansowanie  wyjazdu  uczniów  biorących  udział  w  warsztatach  teatralnych  „Zwierciadła”
w Bydgoszczy,
oraz:
- tort na bal gimnazjalny klas 3
- opłacenia DJ’a na Bal Gimnazjalny pod warunkiem wygrania przez uczniów klas 3 konkursu
zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Regulamin konkursu Rady Szkoły przy Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Macieja
Płażyńskiego w Pucku w roku szkolnym 2016/2017

§ 1. 
Organizatorem konkursu jest Rada Szkoły przy Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Macieja 
Płażyńskiego w Pucku.

§ 2. 
Konkurs trwa do dnia 14.03.2017 (liczy się termin wpłaty składki).

§ 3. 
Konkurs dotyczy klas trzecich.

§ 4. 
Konkurs polega na premiowaniu wszystkich klas trzecich pod warunkiem:
a) jeśli wysokość wpłat składek każdej klasy wyniesie minimum 80% z należnych (100zł) wpłat
składek każdej klasy trzeciej Rada Szkoły sfinansuje DJ’a na Bal Gimnazjalny,



b) każdej klasie, której wysokość wpłat składek przekroczy 90%  z należnych (100zł) wpłat składek
Rada Szkoły przekaże 15% z zebranej kwoty składek, którą klasa przeznaczy na dowolny klasowy
cel.

§ 6. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21.03.2017r.

§ 7. 
Rada Szkoły zobowiązuje się do przekazania premii pieniężnej skarbnikowi lub wychowawcy klasy
do dnia 31.03.2017r.

Termin następnego zebrania ustalono na dzień 06.02.2017 r. 

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant

Sylwia Mucha

 


