SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PROF. SZCZEPANA A.
PENIĄŻKA W MIEDNIEWICACH W ROKU SZKOLNYM
2018/2019.

Rada Rodziców przy szkole podstawowej w Miedniewicach
składała się z 9 członków. W skład Prezydium Rady Rodziców
wchodzili: przewodnicząca – Izabela Szmigielska, zastępca
przewodniczącej Elżbieta Wieprzkowicz, sekretarz – Izabela
Chryniewicz, skarbnik – Katarzyna Ciesielska.
Prezydium Rady Rodziców zwołało 5 zebrań, na które zaproszeni
byli wszyscy członkowie Rady.
Działając zgodnie z regulaminem, Rada Rodziców podejmowała
następujące działania:
- uchwaliła program profilaktyczno-wychowawczy szkoły na rok
szkolny 2018/2019,
- reprezentowała rodziców w czasie uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych,
- czynnie brała udział w wydarzeniach szkoły,
- zorganizowano podczas zabawy choinkowej poczęstunek dla
dzieci składający się z kanapek, pizzy i słodkiego poczęstunku,
- opłacono DJ, który podczas zabawy choinkowej zapewnił oprawę
muzyczną,
- podczas imprez organizowanych w naszej szkole zapewniono
słodki poczęstunek w formie ciast pieczonych przez rodziców,
- ufundowano dzieciom nagrody za konkursy organizowane w
naszej szkole,
- uchwalono, że dzieci kończące ósmą klasę będą dostawać
drobne upominki na zakończenie roku szkolnego,

- spotkaliśmy się z przedstawicielami firm oraz Panem Wójtem
celem pozyskania sponsorów na nagrody dla dzieci z naszej szkoły
podczas pikniku rodzinnego,
- udało się pozyskać sponsorów, którzy ufundowali naszym
dzieciom napoje, pączki, kiełbasę na grilla, gadżety, słuchawki
bezprzewodowe, hulajnogę i wiele innych.
- współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w
Miedniewicach,
- podczas pikniku Rada Rodziców pozyskała dodatkowe środki
finansowe ze sprzedaży fantów oraz zbiórki do puszek,
Uwagi końcowe:
Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób
racjonalny, zgodny z literą prawa i na tyle wszechstronny, by
pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.
Informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu
finansowym za rok 2018/2019 sporządzony przez Skarbnika
Rady Rodziców Panią Katarzynę Ciesielską – stanowiącym
załącznik do niniejszego sprawozdania. Sprawozdania te zostaną
zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
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