SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW
ZA ROK SZKOLNY 2016/2017
1. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała zaproponowane do realizacji w klasach technikum, w
zakresie rozszerzonym, przedmioty oraz Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program
Profilaktyki (rodzice biorą udział w opracowaniu obu tych dokumentów) oraz zajmowała się
sprawami bieżącymi szkoły.
2. Rada Rodziców wsparła finansowo:
 zakup sprzętu sportowego,
 organizację konkursów i imprez szkolnych, np.:
konkursu „Codzienność, która zaskakuje, bawi, zadziwia. Miejsca, przestrzenie, wydarzenia godne
utrwalenia w literaturze, fotografii i rysunku.” Mikołajkowy Turniej o Puchar Dyrektora ZSB-E w
Piłce Siatkowej Dziewcząt, nadanie szkole imienia Ernesta Malinowskiego, konkurs dla
gimnazjalistów „Budownictwo – to nas kręci!”, „VI Mistrzostwa Kibiców Sportowych Szkół
Ponadgimnazjalnych”, „Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego i Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych”, V edycję konkursu „Zaprojektuj z nami- teren Wspólnoty Mieszkaniowej
Ogrodowa 1-7” ”, „Szkolny Dzień Sportu”, bal studniówkowy (klasy IV technikum), „VI Rajd
Geodety”…
3. Rada Rodziców ufundowała nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach/imprezach, np:
szkolny konkurs na najwyższą frekwencję (osobno dla klas technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej), „Pasowanie pierwszaka”, ,, Najpiękniejsza sala Bożonarodzeniowa” oraz nagrody dla
uczniów na zakończenie roku szkolnego.
4. Rada Rodziców finansowała przejazdy, wynajem autokarów, noclegi dla uczniów reprezentujących
szkołę w konkursach i imprezach odbywających się poza Ostrowem Wielkopolskim, np.:
 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – Wieluń/Wieruszów/Białystok,
 Turniej Budowlany „Złota Kielnia” – Poznań,
 Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – Lublin,
 Konkurs Olimpijski „120 Lat Na Olimpijskim Szlaku - od Aten do Rio de Janeiro”- Bielawa,
 Olimpiada Teologii Katolickiej 2016 – Kalisz,
 Konkurs Wiedzy o Transporcie Kolejowym - Dąbrowa Górnicza,
 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – Poznań, Warszawa,
 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2017 – Kalisz,
 Konkurs Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016” – Białystok,

 Konkurs Fotograficzny ,,Architektura w moim otoczeniu" – Poznań,
 Wręczenie Stypendiu Prezesa Rady Ministrów – Poznań,
 Szkolenie „Systemy wykończenia wnętrz” – Wrocław
 Turniej ,,Licealiada 2016/2017” – Kalisz, Krotoszyn
 i inne …
5. Rodzice włączyli się do akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski i PCK, np.: pomoc dla
schroniska dla zwierząt w Wysocku Wielkim, zbiórkę finansową i rzeczową na święta Wielkanocne
dla najuboższych z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic, .…
6. Rodzice ponownie wsparli akcje organizowane przez uczniów, np.: „Stań po zielonej stronie mocy”
– zbiórka baterii, płyt, ,,Nakręć się i pomagaj uśmiechem” - zbiórka plastikowych nakrętek…
7. Rada Rodziców pozostawiła bez zmian wysokość dobrowolnej składki na rzecz RR oraz dokonała
wyboru nowego grupowego ubezpieczyciela uczniów od NNW w roku szkolnym 2016/2017,
spośród tych ofert, które trafiły do szkoły.
8. Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w uroczystościach szkolnych, np.: uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, uroczyste
otwarcie sali 103 będącej nową „świetlicą” dla uczniów, nadanie szkole imienia, rozstrzygnięcia
konkursów szkolnych, zakończenie roku szkolnego…
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