Sprawozdanie z działalności Rady szkoły
Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego
w roku 2012/13

1. W roku szkolnym 2012/13 Rada szkoły spotykała się 7 razy: 11 września, 2 października,
20 listopada, 21 stycznia, 12 marca, 28 maja, 2 lipca.
2. Na pierwszym, wrześniowym posiedzeniu, Rada ukonstytuowała się w nowym składzie.
Wybrano członków tzw. Komisji stypendialnej. Na drugim posiedzeniu wybrano protokolanta
i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Rady szkoły w roku 2011/12 oraz wprowadzono
poprawki do Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej.

3. Na części posiedzeń Rady obecni byli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Przymierze
Rodzin, pani Krystyna Rycerska i pan Marcin Gromnicki.

4. Na posiedzeniach Rady omawiano następujące kwestie:

a) Finanse szkół
- wynik finansowy szkoły podstawowej i gimnazjum za rok szkolny 2011/12;
- plan finansowy na rok szkolny 2012/13;
- bieżąca sytuacja finansowa szkół;
- plan finansowy na rok 2013/14;
- zadłużenie rodziców wobec szkół i tryb windykacji.
b) Nakłady na zakup sprzętu i remonty szkół
c) Organizacja Pikniku szkolnego i podział wypracowanych środków
d) Inne aktywności szkolne: Mamopomoc, Klub Łazików Teatralnych, Zbiórka papieska,
współpraca zagraniczna
e) Sposób komunikowania rodzicom w klasach przebiegu i ustaleń posiedzeń Rady szkoły
f) Nowa strona internetowa
g) Dziennik elektroniczny Librus
h) Analiza wewnętrzna: wnioski do realizacji
5. Z inicjatywy Rodziców, członków Rady szkoły, podjęto dyskusję na temat wycieczek szkolnych
i zakupu podręczników. Ustalono, że ze względu na duże obciążenia kosztami we wrześniu –
informacje o przewidywanych kosztach tzw. jesiennych szkół zostaną podane jeszcze w
czerwcu tak, aby rodzice mogli zaplanować wydatki. Podjęto także decyzję o zorganizowaniu
kiermaszu używanych książek i zakupu książek z hurtowni (klasy 4-6) z pomocą pana
Mikołaja Burcharda.

6. Członkowie Rady szkoły wysłuchali informacji dyrektora szkoły na temat:
- rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum
- „zielonej szkoły” w Jastrzębiej Górze (sprawozdanie z wycieczki znajduje się w księdze
protokołów Rady szkoły) i wyjazdów letnich klas gimnazjalnych
- wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych
- funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus w gimnazjum i planów wprowadzenia
tego dziennika w szkole podstawowej
- kosztów remontów szkół
- nowej strony internetowej
7. Z inicjatywy członka Rady szkoły pana Tomasza Niemca Rada rozpoczęła prace nad
stworzeniem Regulaminu Rady szkoły.
8. Członkowie Rady szkoły uczestniczyli w przygotowaniu Pikniku szkolnego, w którym w tym
roku uczestniczyły dzieci ze szkoły w Berezówce, w tym kilkoro dzieci-uchodźców z Czeczenii.
9. Rada szkoły zaopiniowała pozytywnie:
- plan budżetu na nowy rok szkolny
- podwyżkę czesnego w nowym roku szkolnym o 30 zł w szkole podstawowej i gimnazjum
- wniosek o przyznanie absolwentce naszego gimnazjum stypendium Ministra Oświaty.
Przygotowała Marzanna Rymsza-Leociak
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