Sprawozdanie Prezydium Rady Rodziców
za rok szkolny 2018/2019

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Armin Piątkowski – przewodniczący
Halina Flis – z-ca przewodniczącego
Waldemar Gajewski – z-ca przewodniczącego
Anna Rumińska – sekretarz
Przemysław Roszek – skarbnik
Beata Dobruchowska – członek Prezydium RR
Aneta Saran – członek Prezydium RR
Piotr Szczepański – członek Prezydium RR

Komisja Rewizyjna:
Malwina Holc
Magdalena Kamińska
Anna Kaczmarek

Przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców reprezentowali rodziców na uroczystościach
i imprezach szkolnych:
- Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Dzień Edukacji Narodowej
- Wigilia szkolna dla młodzieży internackiej
- Zakończenie roku szkolnego III klas LO
- Zakończenie roku szkolnego

Rada Rodziców brała udział w tworzeniu dokumentów szkoły:
- uchwaliła w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny
szkoły
- opiniowała projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

Kalendarz zebrań w roku szkolnym 2018/2019
Zebrania Rady Rodziców
- 12.10.18,
- 23.10.18,
- 05.12.19,
- 06.02.19,
- 27.03.19,
- 22.05.19.

Zebrania Prezydium Rady Rodziców
- 12.10.18,
- 23.10.18,
- 05.12.19,
- 06.02.19,
- 27.03.19,
- 22.05.19.

Ponadto:
- 27.03.19 - Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem XLO
- 22.11.18 - Seminarium RR w Bydgoszczy - udział dwóch przedstawicieli

Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
PODSUMOWANIE:
Stan konta RR z roku szkolnego 2017/2018:
Wpłaty w roku szkolnym 2018/2019 :
Wydatki w roku szkolnym 2018/2019:
Stan konta na koniec roku szkolnego 2018/2019:

3476,37 zł
18579,52 zł
8602,80 zł
13453,09 zł

Wpłaty za poszczególne klasy:
Wpłaty klas XLO:
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G

640 zł
1400 zł
280 zł
680 zł
515 zł
600 zł
1200 zł

Wpłaty klas G11:
3A
3B
3C
3D
3E

1000 zł
1000 zł
1030 zł
300 zł
0 zł

Wpłaty nieprzypisane do klas:
3304,52 zł

Razem wpłaty: 18579,52 zł

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G

650 zł
375 zł
380 zł
880 zł
450 zł
220 zł
200 zł

3A
3B
3C
3D
3E
3F

810 zł
1000 zł
500 zł
300 zł
865 zł
0 zł

Dofinansowania zrealizowane przez Radę Rodziców w roku 2018/2019
Wniosek o sfinansowanie kwiatów i znicza na rozpoczęcie roku szkolnego
Kwiaty na Dzień Edukacji
Wniosek o dofinansowanie biblioteki
Wniosek o dofinansowanie wigilii i turnieju tenisa stołowego w internacie
Wniosek o zwrot kosztu podróży na wojewódzki konkurs j.ang. 2 uczniów
Wniosek o sfinansowanie przejazdu na projekt profilaktyczno – edukacyjny
„Sztuka Wyboru - Kamera, akcja, reakcja”.
Wniosek o zwrot kosztu podróży na finał wojewódzkiego konkursu j.ang. 3 uczniów
Wniosek o dofinansowanie pożegnania maturzystów - internat
Wniosek o sfinansowanie nagród dla uczniów za konkurs j. angielskiego
Wniosek o sfinansowanie przejazdu na olimpiadę j. francuskiego
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z zakończeniem roku szkolnego

razem

(75,50 zł)
(308+54 zł)
(750 zł)
(240 zł)
(38 zł)
(183 zł)
(57 zł)
(300 zł)
(119,70 zł)
(68,04 zł)
(5878,63 zł)

8071,87 zł

INNE KOSZTY
Opłaty za prowadzenie konta
Opłaty za przelewy
Zwroty wpłat ponad 70% składek do klas

89,94 zł
5,99 zł
435 zł

Razem wydatki w roku 2018/2019:

8602,80 zł

Z małym sukcesem udało nam się wdrożyć program zwrotów wpłat ponad 70% składek do klas.
Premiowany zwrotem poziom składek udało się osiągnąć trzem klasom (1B, 1G, 3BGim)
Wprowadziliśmy preliminarz wydatków, który ułatwia nam planowanie i kontrolę finansów RR.
Przenieśliśmy konto RR do Banku Spółdzielczego w Toruniu, dzięki czemu możemy korzystać z niego
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Szanowni Państwo,
Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć funkcjonowanie Rady Rodziców w roku
szkolnym 2018/2019. Dzięki Państwa wpłatom byliśmy w stanie zrealizować wiele szkolnych i
uczniowskich przedsięwzięć, które bez tego wsparcia byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do
realizacji.
Proszę pamiętać, że środki gromadzone w ramach Rady Rodziców, pochodzą z dobrowolnych
wpłat i tworzą jeden fundusz. Środki te nie mogą być w żadnym przypadku utożsamiane wydatkowo z
konkretnym wpłacającym. Są one dysponowane zgodnie z decyzjami Rady Rodziców na wspieranie
szeroko pojętej działalności statutowej szkoły.
Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczymy na dalsze wspieranie naszej działalności w
roku szkolnym 2019/2020.
Armin Piątkowski (przewodniczący)
Przemysław Roszek (skarbnik)

