Szanowni Państwo minął kolejny rok działalności Rady Rodziców przy ZSI nr 71. Rok
w ciągu, którego jako rodzice podjęliśmy liczne działania mające na celu poprawę funkcjonowania
szkoły i lepszego czucia się w niej naszych dzieci. Dzięki Państwa dobrowolnym składkom
dysponowaliśmy funduszami, którymi mogliśmy wesprzeć ciekawe inicjatywy, oraz niezbędne
potrzeby. Chciałbym podziękować bardo gorąco tym wszystkim z Państwa, którzy włączyli się
w prace Rady Rodziców a zwłaszcza członkom Prezydium Rady. Oraz tym wszystkim, którzy
dokonali wpłat. Poniżej postaram się w kilku słowach opisać, na co zostały przeznaczone pieniądze.
W roku szkolnym 2013 – 2014 zebraliśmy kwotę 9735 złotych to jest o 1600 złotych więcej niż
w roku ubiegłym.
Udało nam się również jako Radzie Rodziców zarobić kwotę 700 złotych za pracę przy sprzedaży
nowych książek. Tu szczególne podziękowania dla tych koleżanek, które zaangażowały się
w obsługę kiermaszu.
1. Jak co roku największy procent zgromadzonych środków został przeznaczony na wsparcie
wyjazdów na Zielone Szkoły dla uczniów z biedniejszych rodzin. Dzięki temu wsparciu niemal
wszyscy, którzy takiego wsparcia potrzebowali otrzymali je i klasy mogły wyjechać w kompletach.
Na to wsparcie przeznaczyliśmy 3100 złotych.
2. Wsparliśmy bibliotekę szkolną. Wsparcie nasze polegało na dwóch działaniach.
Zorganizowaliśmy dystrybucję nowych książek, dzięki czemu mogli państwo kupić książki
w bardzo dobrych cenach a dodatkowo pewien procent obrotu został jako zarobek Rady Rodziców.
Kiermasz w poprzednim roku szkolnym przyniósł 1000 złotych zysku i za te pieniądze w konsultacji
z bibliotekarką panią Maria Wierzbicką zostały zakupione książki do biblioteki.
Drugie działanie to nasz pomysł na zagospodarowanie podręczników używanych
i usystematyzowanie ich dystrybucji. Za pomoc w jego realizacji dziękuję pani bibliotekarce.
Przeznaczyliśmy kwotę 800 złotych na skup używanych podręczników, ich część udało się sprzedać
i uzyskać zwrot 350 złotych. Podręczniki, które nie zostały sprzedane zostaną wzorem poprzedniego
roku przekazane do klas nauczycielom by doprowadzić do sytuacji, że dzieci nie będą musiały nosić
podręczników.
3. W tym roku wsparliśmy też naszych sportowców. Zakupiliśmy z funduszy Rady 10 kompletów
strojów dla reprezentacji naszej szkoły oraz zakupiliśmy sprzęt do uni-hokeja. Wydaliśmy na to
1150 złotych.
4. Wsparliśmy kwotą 600 złotych organizację Ulicy Integracyjnej, uznając, że jest to jedno
z ważniejszych wydarzeń w naszej szkole.
5. Dofinansowaliśmy organizację balu dla najmłodszych uczniów w kwocie 300 złotych
6. Kwotą 500 złotych wsparliśmy działania administracji szkoły przy pracach remontowych.
7. Na zakończenie roku szkolnego sfinansowaliśmy zakup nagród dla najlepszych uczniów klas 4-6
i gimnazjum, oraz dla samorządu szkolnego, przeznaczając na to kwotę 1400 złotych.
8. Wsparliśmy zakończenie roku w klasach 0-3 kwotą 1450 złotych
Kończąc jeszcze raz chciałem podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w działania
Rady Rodziców. Zachęcam do dalszego działania. Dzięki nam w NASZEJ szkole może być jeszcze
lepiej i przyjaźniej.
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