
SPRAWOZDANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
Z DZIAŁALNOŚCI 

W ROKU SZKOLNYM 2005 - 2006 

Nowe władze Rady Rodziców zostały wybrane i ukonstytuowały się na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym w dniu 5 października 2005r. Do Prezydium weszły następujące 
osoby: 
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Preliminarz budżetowy przedstawiono i zatwierdzono na tym samym zebraniu. Wykonanie 
budżetu 2005/2006 przedstawi Komisja Rewizyjna. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zebrań, łącznie z dzisiejszym. W trakcie zebrań 
Rada Rodziców podjęła następujące działania i decyzje: 

1. Przyznanie semestralnych stypendiów naukowych uczniom, którzy uzyskali trzy 
najwyższe średnie w każdej klasie. 



2. Dofinansowanie wyjazdów uczniów na obóz integracyjny oraz obóz sportowy na 
Stożku. 

3. Dofinansowanie uczniów w zakresie opłacania programów autorskich. 
4. Dofinansowanie organizacji Festiwalu Teatralnego, ufundowanie nagród dla 

organizatorów festiwalu oraz nagrody specjalnej w wysokości 600zł dla klasy 
najbardziej zaangażowanej teatralnie. 

5. Ufundowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego, ufundowanie 
odznak absolwenta oraz odznak „Bene Merenti”. 

6. Przekazanie klasom trzecim 1500zł 10% odpisu z tytułu funduszu klasowego. 
7. Finansowe wspomaganie szkoły w zakresie zakupu pomocy naukowych do pracowni 

oraz książek i czasopism do biblioteki. 
8. Zakupienie tarcz szkolnych dla uczniów klas pierwszych(pozycja ta jest uwzględniona 

w preliminarzu budżetowym na rok 2006/2007). 
9. Aktywny udział przedstawicieli Rady Rodziców we wszystkich wydarzeniach 

i uroczystościach szkolnych. 
10. Regularne kontakty z p. Dyrektor T.Elmerych-Kuran, gronem pedagogicznym oraz 

samorządem szkolnym w celu realizacji poszczególnych postanowień Rady 
Rodziców. 

11. Udział przedstawicieli Rady Rodziców w komisji powołanej w celu wyłonienia 
w drodze konkursu dyrektora szkoły. 

12. Dokonywanie zmian aktualizacyjnych na stronie internetowej Rady Rodziców. 

Warszawa, 2006.10.01 
Przewodnicząca Rady Rodziców 

 
Danuta Gawraczyńska 
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