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SŁOWO
WSTĘPNE

Uczniowski” - start programu: 15.11.2018 rok .
Program będzie podzielony na 3 etapy.
A) Pierwszy etap składanie wniosków
B) Drugi etap wybór top 10 projektów i agitacja
wyborcza

Szanowni Rodzice!

C) Trzeci etap wybór i realizacja projektu.

To już drugie wydanie
biuletynu . Zachęcam
do lektury

Wysłano do Dyrekcji kolejne pisma w projekcie
„Rada Pyta—Dyrekcja odpowiada”. Pytania
dotyczyły spraw z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, pracy poszczególnych nauczycieli.

III zebranie
delegatów
W dniu 22.11.2018 roku odbyło się III Delegatów Rady Rodziców, na którym omawiane były
bieżące sprawy Szkoły, m.in. sprawa potępienia zachowania się Rodziców, kiedy ograniczono sposób
poruszania się po obiekcie szkolnym. Rada Rodziców
wystawiła odpowiedni komunikat na stronie Rady
Rodziców, oraz prośbę do Delegatów z kopią komunikatu na stronie internetowej Rady.

Została też wybrana nowa członkini Prezydium,
ponieważ do Przewodniczącego Rady wpłynął
wniosek o rezygnację poprzedniego członka z
funkcji. Nowej członkini życzymy wielu sukcesów i pomysłów.

Inicjatywy i projekty
Rady Rodziców na rok
Szkolny 2018/2019

Projekty

1) „Rada Pyta—dyrekcja odpowiada”
- projekt ma na celu odbudowanie
relacji Rada Rodziców—Rodzic—
Szkoła. Projekt polega na wysyłaniu
pytań i wniosków bezpośrednio do
Delegaci pozytywnie zaopiniowali pomysł na
Rady Rodziców. Prezydium zbiera
ograniczenie wydatków związanych z nagrodami
wnioski i wysyła je do Dyrekcji w
w konkursach szkolnych, a mianowicie m.in..
formie pisma . Dyrekcja w ciągu
samodzielny zakup nagród, oraz wydanie gadżekilkunastu dni odpowiada na zadatów typu: kubki, notesy, ew. inne. Pozwoli to
nie pytania.
zaoszczędzić środki na ewentualne wydatki w
terminie późniejszym
2) Budżet Uczniowski—sztandarowy
projekt Rady Rodziców w Roku
Szkolnym 2018/2019—zgłoszenie

MR

przez grupę uczniów/klasę ciekawego
na zmianę w szkole. Po zgłoszeniu się
GADŻETY RADY
wybierany jest projekt, który spełnia
RODŻICOW +
oczekiwania i jest zgodny z Statutem i
Regulaminem Szkolnym. Po wybraniu
KONKURS
listy projektów następuje agitacja
wyborcza, po jej przeprowadzeniu
następuje głosowanie. I wygrywa
Rada Rodziców ogłosiła konkurs wśród
konkretny projekt.
na zaprojektowanie loga, które ma
znaleźć się na gadżetach, które będą
Inicjatywy
wydawane na poczet konkursów szkol Pozyskanie dodatkowych środków
nych. Wybór projektu nastąpi poprzez
pieniężnych poprzez akcję „Dzień
Gofra” i inne
głosowanie.

 Ulotka
informacyjna

 Biuletyn
informacyjny

Pomiędzy poszczególnymi zebraniami II i III
zaproponowano ulotkę informacyjną dotyczącą Rady
Rodziców na ten Rok Szkolny.

Nr wniosku

Cel wniosku

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

7/2018/2019

51,00 zł

0,00 zł Odrzucono

Przyjęto też uchwałę dotyczącą Ustawienia
automatów żywieniowych w szkolę , celem ograniczenia swobodnego opuszczania głównego budynku
szkoły po zaopatrzenie się w jedzenie i picie. Większość delegatów poparła ten pomysł.

8/2018/2019

Wypożyczenie stroju Józefa Piłsudskiego
Konkursy polonistyczne (finasowanie
posiłków)

900,00 zł

0,00 zł Odrzucono

9/2018/2019

Konkurs świetlicowy

200,00 zł

40,00 zł Zatwierdzono

10/2018/2019

Wyjazd drużyny baseballowej na turniej
do Działdowa

1 000,00 zł

780,00 zł Zatwierdzono

Wystartował nasz koronkowy projekt, czyli „Budżet

11/2018/2019

Konkursy lingwistyczne

800,00 zł

Status

W trakcie głosowania

