Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Emilii Plater w Kluczborku w roku szkolnym 2015/2016
Rada Rodziców zorganizowała bądź współorganizowała:
- co miesięczne spotkania Rady Rodziców,
- spotkania integracyjne dla dzieci z okazji Mikołaja (darmowy wstęp), Rodzinny Bal Karnawałowy dla klas 1 -3
(darmowy wstęp), dyskoteka dla klas 4-6 (darmowy wstęp)
- pomoc w organizacji Balu Charytatywnego (dochód przeznaczony na szkolne potrzeby)
- rodzinny festyn szkolny, z którego dochód w całości został przekazany na szkołę (doposażenie Sali gimnastycznej)
Rada Rodziców wspiera dofinansowaniem działalnośd edukacyjną, wychowawczą nauczycieli skierowaną do uczniów
szkoły na podstawie zgłaszanych wniosków. Ta forma wsparcia będzie nadal rozbudowywana i promowana wśród
nauczycieli.
Rada Rodziców informowała rodziców o swych działaniach na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w holu
przy wejściu do szkoły. Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc oraz zaangażowanie i jednocześnie zachęcamy
Paostwa do wspierania życia szkolnego i działao Rady Rodziców. Dzięki zaangażowaniu wszystkich rodziców, Dyrekcji,
nauczycieli oraz pracowników administracji realizowane są pomysły, inicjatywy, które ubogacają życie szkolne
naszych dzieci. Każda wpłacona złotówka na konto Rady Rodziców wraca do naszych dzieci w postaci książek,
wycieczek, słodkości, zabawy, atrakcji, nagród, dyskotek, festyny i etc. Dziękujemy!

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 2016/2017
Stan kasy na początku roku szkolnego 191,75 zł
Wpłaty ( do kasy-do szkoły) na radę rodziców -wg KP – 2.940,00 zł
Wpłata Bal charytatywny do kasy w szkole (A. Protter) – 2.311,70 zł
Wydatki – faktury – 3.559,98 zł
Stan gotówki w kasie – 1.883,47 zł
Festyn Dzieo Dziecka – zebrano – 6.274,58 zł
Wydatki – faktury festyn Dzieo Dziecka opłacone gotówką – 1.439,83 zł
Wydatki – faktury festyn Dzieo Dziecka opłacone przelewem – 1.700,00 zł
Stan gotówki w kasie z rozliczeniem z festynu Dnia Dziecka -6.718,22 zł
Stan rachunku bankowego Rady Rodziców – 13.308,28 zł
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