SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
PRZY ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU
ZA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowny Panie Dyrektorze
Szanowne Panie Dyrektor
Szanowni Państwo

W dniu 08.09.2017r. na ogólnym zebraniu rodziców ZPSM w Przemyślu
wybrano Zarząd Rady Rodziców w następującym składzie:

Zarząd Rady Rodziców:
Przewodniczący-ANITA BATOR
Z-CA Przewodniczącego – MIROSŁAW DYJAK
Skarbnik-KATARZYNA PAWŁUCKA
Sekretarz-MAGDALENA BRULIŃSKA

Pozostali członkowie Rady Rodziców :
AGATA WILCZYŃSKA, KAROL WILK, PAWEŁ HUSARZ, MAŁGORZATA BUKOJEMSKA,
AGNIESZKA BUCHUSZ, PIOTR SZELĄŻEK

Komisja rewizyjna Rady rodziców:
KAMILA TARCZYŃSKA, ELŻBIEA KRZYWONOS, ANNA MATYSIAK

W okresie sprawozdawczym odbyło się około 5 zebrań, na których podjęto
wiele decyzji dotyczących działalności Naszego organu.
W zebraniach członków Rady Rodziców uczestniczył także Pan Dyrektor Dariusz
Baszak oraz Panie Dyrektor Bernadeta Bednarska i Joanna Gibała- Szelążek, którym
dziękujemy za owocną współpracę i pomoc.

Na pierwszym spotkaniu Rady opracowano plan finansowy, który uzupełniano
na kolejnych spotkaniach na podstawie wpływających podań i potrzeb szkoły.
Zatwierdzono także program wychowawczy i profilaktyki wychowawczej na
rok szkolny 2017/2018.
W roku 2017/2018 Rada dofinansowała lub sfinansowała następujące
przedsięwzięcia:
-dofinansowano lub sfinansowano szereg wyjazdów Naszych Dzieci na konkursy
muzyczne w kraju i zagranicą Co zaowocowało zajęciem najwyższych miejsc na
podium,
-udzielono pomocy finansowej maturzystom przy organizacji studniówki,
- zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy z czego sfinansowano zabawę
karnawałową
- zorganizowano Koncert Noworoczny -biletowany
W czerwcu zorganizowano Piknik z okazji Dnia Dziecka z licznymi zabawami
,atrakcjami oraz poczęstunkiem.
- dofinansowano nagrody na zakończenie roku szkolnego ,

W roku szkolnym 2017/2018 współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem
Muzycznym Symfonia, które pomogło nam w wielu wydatkach
i za to bardzo
dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę. Szczególne podziękowania dla
Pana Dariusza Bukojemskiego i Piotra Polnika.

Działalność finansowa nadal stanowi dominującą sferę pracy Rady Rodziców.
Podobnie jak w ubiegłym roku składka wynosi 60 zł i jest dobrowalona. Dlatego już
w tym miejscu zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców o jak najżyczliwsze
przyjęcie tej propozycji licząc na zrozumienie i szeroką współpracę.
Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny i na tyle
wszechstronny , aby pieniądze trafiały do największej grupy uczniów.

Kwoty w PLN
Stan finansów Rady Rodziców na
1 września 2017
Przychód 2017/2018
gotówka
konto

2273,00
16701,70
18256,20

37230,90

Rozchód 2017/2018
(konkursy,wyjazd do
Holandii,nagrody na zakończenie
roku szkolnego, inne)

31815,36

Stan finansów Rady Rodziców
na 1 września 2018

5415,54

Pomagajmy Dyrekcji i Nauczycielom i jako Rodzice bądźmy obecni w szkole, w której
nasze dorastające dzieci spędzają tak wiele czasu.
W imieniu ustępującej rady Rodziców pragnę gorąco podziękować Dyrekcji,
Nauczycielom oraz Państwu za owocną współpracę.
Również serdecznie dziękuję moim kolegom z Rady Rodziców na współpracę , za
obecność na zebraniach , za cierpliwość raz wielkie zaangażowanie
Dziś mówimy Wszystkim

Dziękuję

