Sprawozdanie z działalności Rady szkoły
w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2014/15 przedstawiciele Rady szkoły spotkali się 4 razy: 9 września,
25 listopada, 19 maja i 30 czerwca.
Na spotkaniach Rady szkoły omawiano następujące zagadnienia:
1. Sprawy finansowe
•

Zaległości w opłatach czesnego w gimnazjum i szkole podstawowej po wakacjach;
w trakcie dyskusji o przyczynach tego stanu rzeczy pojawił się pomysł, by co miesiąc,
za pomocą Librusa, wysyłać wszystkim Rodzicom przypomnienie o obowiązku wpłaty
czesnego do 5.dnia miesiąca; to pozwoli wyeliminować brak wpłat, wynikających
z ustania zlecenia stałego czy chwilowego barku środków na koncie;

•

Fundusz pomocy socjalnej; dyskutowano o sposobach pozyskiwania środków
na pomoc dla rodzin, korzystających z pomocy socjalnej – powstał pomysł klasowego
funduszu solidarnościowego;

•

Wykonanie budżetu oraz prognoza budżetu na rok szkolny 2015/16;

•

Podział środków wypracowanych na Pikniku szkolnym oraz omówienie wykorzystania
środków z ubiegłego roku;

2. Bieżąca działalność szkół
•

Plan wyjazdów uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz planowane koszty tych
wyjazdów;

•

Omówienie ankiet ewaluacyjnych, przeprowadzanych w szkołach w ubiegłym roku
szkolnym ( w szkole podstawowej – prace domowe, w gimnazjum – mocne i słabe
strony szkoły;

•

Współpraca ze szkołą w Finlandii;

•

Strój szkolny – plusy i minusy ujednoliconego stroju dla uczniów;

•

Rekrutacja do szkoły podstawowej i gimnazjum;

•

Informacja o dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klasy 4 i 1
gimnazjum oraz zeszytów ćwiczeń dla klas 1 i 2;

3. Rada szkoły pozytywnie zaopiniowała pomysł wygaszania języka francuskiego i zastąpienia go
językiem hiszpańskim w szkole podstawowej.

4. W spotkaniach Rady szkoły, poza Rodzicami – przedstawicielami poszczególnych klas oraz
Nauczycielami, uczestniczyli Przedstawiciela Stowarzyszenia Przymierze Rodzin: pani Krystyna
Rycerska oraz pan Marcin Gromnicki.
Pan Marcin Gromnicki poinformował Radę szkoły o ustąpieniu Pani Izabeli Dzieduszyckiej
z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Przymierza Rodzin i wyborze na to stanowisko Pani
Magdaleny Kiełczewskiej.

5. Na jednym z posiedzeń Rady szkoły zgłoszono wniosek o przeprowadzenie ewaluacji
wewnętrznej, dotyczącej nauczycieli. Ankietę ewaluacyjną pomoże przygotować
i przeprowadzić pani Daszkowska-Kamińska, przedstawicielka klasy 1T.

6. W nowym roku szkolnym Rada szkoły ponownie podejmie temat strojów szkolnych.
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