
 
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY RODZICÓW 09.03.2016r. 

 

W spotkaniu Rady Rodziców udział wzięli: 

 Barabra Kryża-Kulas kl.1 GA 

 Agnieszka Kowalska kl.2 GA 

 Angelika Macniak kl.2 GB 

 Ewa Ryś kl.2 GC 

 Justyna Cześnik kl.2 GD 

 Katarzyna Zatorska kl.3 GA 

 Joanna Kirszling kl.3 GB 

 

wraz z Panią Dyrektor Lidią Ceynowa-Krawczyk oraz szkolnym psychologiem Panią Katarzyną 

Parchem. Na protokolanta spotkania wybrano Panią Katarzynę Parchem.  

Spotkanie rozpoczęto podsumowaniem dotychczasowych wpłat na Radę Rodziców oraz 

poniesionych wydatków. Łączna kwota wpłat w obecnym roku szkolnym to 8170 zł suma 

wydatków to 1325,30 zł. 

 

Dotychczas Rada Rodziców sfinansowała: 

-zakup wieńców złożonych na grobie patrona szkoły Macieja Płażyńskiego 1 listopada 

(168,00 zł) 

-słodycze dla dzieci z okazji mikołajek (475,60 zł) 

-zakup poczęstunku dla uczniów podczas rozgrywania Pomorskich Meczy Matematycznych ( 

82,00 zł) 

-spotkanie profilaktyczne pn. „Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji 

psychoaktywnych w rozbiciu na narkotyki i dopalacze” (600 zł) 

 

 

 

 



 
Kolejnymi wydarzeniami, które zostaną sfinansowane przez Radę Rodziców będą: 

-zakup poczęstunku dla uczniów podczas rozgrywania półfinału Pomorskich Meczy 

Matematycznych 

-sfinansowanie dowozu uczniów biorących udział w warsztatach teatralnych „Zwierciadła”  

w Bydgoszczy 

-dofinansowanie zakupu nagród dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego 

-dofinansowanie balu gimnazjalnego dla uczniów klas 3 

 

Od początku roku szkolnego, następująca liczba rodziców wpłaciła pieniądze na rzecz Rady 

Rodziców ( nie mniej niż kwotą 50 zł): 

1 GA- 18 osób- 75% 

1 GB- 21 osób-87,5% 

2 GA- 6 osób- 35% 

2 GB- 5 osób- 27% 

2 GC- 9 osób- 45% 

2 GD- 16 osób- 80% 

3 GA- 7 osób- 38% 

3 GB- 11 osób-73%  

 

Rodzice zaproponowali aby w nowym roku szkolnym wprowadzić nowe sposoby 

nagradzania uczniów po pierwszym semestrze oraz na koniec każdego roku szkolnego.  Rada 

zwróciła również uwagę na to aby w ciągu roku szkolnego odbywało się więcej wywiadówek.  

Kolejne spotkanie zaplanowane na 18.05.2016r. na godzinę 17:00 

 

Na tym spotkanie zakończono 

 

Protokolant 

Katarzyna Parchem 


