
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY SZKOŁY 16.03.2017r.

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

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 16048,13 zł. Wydano:
 - 401,97 zł na zakup pączków i serwetek na Tłusty Czwartek,

Na zebraniu omówiono:

- wpłaty na Radę Szkoły w klasach trzecich – ponieważ klasy trzecie się zmobilizowały      i
w ostatnim czasie dokonywały wpłat na Radę Szkoły, na zebraniu podjęto decyzję           o
daniu klasom trzecim szansy na wygranie konkursu  i o wydłużeniu czasu trwania konkursu
do końca marca,
- działania charytatywne - koncert, aukcję, przedstawienie, sprzedaż ozdób świątecznych oraz
cykliczną sprzedaż wypieków,
- zawody z okazji Dnia Dziecka o puchar dyrektora GO,
- Kaszubskie Regaty – integracja z osobami niepełnosprawnymi,
-  na  prośbę  rodziców  z  klas  trzecich,  rozważano  dofinansowanie  lunchu  w  przerwie
egzaminów gimnazjalnych. Padły trzy propozycje:
1. kupujemy owoce i wodę,
2. rodzice z klas trzecich organizują siły robocze do przygotowywania kanapek i napojów w
szkole,
3. zamawiamy lunch boxy z cateringu dietetycznego. Oferta, którą wynegocjowaliśmy:

OFERTA DLA 70 OSOB (GIMNAZJUM)
                     



I DZIEŃ
- Burger wołowy w bułce kukurydzianej/Bułka kukurydziana z ricottą, bananem i czekoladą +
koktajl (banan, mleko, kakao, czekolada)

Gramatura/osobę:
Bułka kukurydziana 70g
Wołowina 150g
Warzywa 150g
Koktajl 330ml

 
II DZIEŃ
- Tortilla z piersią kurczaka i salsą pomidorową + koktajl (owoce lesne)

Gramatura/osobę:
Tortilla 60g
Pierś z kurczaka 150g
Warzywa 150g

Koktajl 330ml

    

III DZIEŃ
- Baton musli + muffinki jaglane z śliwką + sok z wyciśniętych pomarańczy i jabłek

Gramatura/osobę:
Baton musli: 250g
Muffinki: 2szt 
Sok 330ml

   

Cena za 1 osobę za 1 dzień: 15zł

Możliwość wystawienia FV.

Termin następnego spotkania ustalono na 06.04.2017r. na godzinę 16:15.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant
Sylwia Mucha


