SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
przy SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ZA ROK SZKOLNY 2019/2020
W imieniu Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady
Rodziców działającej przy SOSW za rok szkolny 2019/2020
We wrześniu 2019 roku na pierwszym zebraniu zostało wybrane Prezydium
Rady w następującym składzie:
Przewodniczący

– Mariusz Biskupek

Z-ca Przewodniczącego – Magdalena Kowalska
Skarbnik

- Beata Baranowska

Sekretarz

– Beata Sas

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań Rady Rodziców.
W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor
Wioletta Trzcina.
Realizując swoje statutowe zadania Rada uczestniczyła w zatwierdzaniu
zaproponowanego przez Dyrektora SOSW programu

wychowawczego i

profilaktyki na rok szkolny 2019/2020, zapoznała się z planem organizacji pracy
szkoły, wydała również opinię dla nauczycieli przystępujących do awansu
zawodowego.
Na zebraniach Członkowie Rady poruszali wiele istotnych i ważnych spraw
mających wpływ na kształcenie oraz warunki nauki, zaangażowali się w życie
Ośrodka,
Dyrekcji.

wnosili swoje uwagi, propozycje, pomysły oraz

zadawali pytania

W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej opracowano
i przyjęto uchwałą Regulamin Rady Rodziców, który stanowił punkt wyjściowy
dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi przez
Rodziców uczniów. Na bieżąco skarbnik, przewodniczący analizowały stan
środków finansowych Rady. Zatwierdzono również plan działań Rady.
Członkowie Rady wielokrotnie oferowali swoje wsparcie i pomoc, oraz
aktywnie włączali się w przygotowania imprez szkolnych.
Podobnie jak w latach ubiegłych składka na Radę Rodziców w roku szkolny
2019/2020 wynosiła zł i była dobrowolna .
Staraliśmy się dysponować funduszami w sposób racjonalny i na tyle
wszechstronny by pieniążki trafiły do jak największej grupy dzieci.
Szczegółowe informacje finansowe zostaną zawarte w rozliczeniu finansowym
sporządzonym przez Skarbnika Rady .
W imieniu Rady Rodziców serdecznie dziękuje Dyrekcji za współpracę, za
obecność na zebraniach, za zaufanie, serdeczność i cierpliwość.
Dziękuje Członkom Rady Rodziców oraz wszystkim Rodzicom za każdą formę
współpracy, pomocy, za poświęcony czas, bez której nie zrealizowalibyśmy tylu
działań. Dziękuje za zgłaszane propozycje, uwagi, za dyskusje, za fachowe rady.
Serdeczne podziękowania przekazuje zastępcy przewodniczącego Magdalenie
Kowalskiej, skarbnikowi - Beacie Barańskiej za czuwanie nad finansami, sekretarz
Beacie Sas za protokołowanie zebrań.
Dziękuje również pracownikom SOSW za to, że nigdy nie odmawiali nam swojej
pomocy.

Przewodniczący Rady Rodziców
Mariusz Biskupek

