SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW
ZA ROK SZKOLNY 2017/2018
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,
 zakup mebli szkolnych,
 zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego do sal lekcyjnych,
 organizację konkursów i imprez szkolnych, np.:
konkursu „Warto zachować w pamięci na zawsze! Małe ojczyzny w literaturze, fotografii i
rysunku”, „Turniej o Puchar Dyrektora ZSB-E w Piłce Siatkowej Dziewcząt”, „Turniej o
Puchar Ernesta Malinowskiego w Piłce Siatkowej i Nożnej Chłopców”, „Mistrzostwa
Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt”, wystawę stroików świątecznych, szkolne
uroczystości z okazji 200-lecia urodzin Ernesta Malinowskiego patrona ZSBE,
„V Mistrzostwa Kibiców Sportowych Szkół Ponadgimnazjalnych”, „Szkolny Konkurs
Języka Niemieckiego i Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, bal studniówkowy (klasy
IV technikum), …
3. Rada Rodziców ufundowała nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach/imprezach,
np: „Pasowanie pierwszaka”, ,,Konkurs wiedzy o Erneście Malinowskim”, ,,Obudź w sobie
Ernesta”, „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,
 Turniej Budowlany „Złota Kielnia” – Poznań,
 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – Poznań, Warszawa,

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Poznań,
 Konkurs Wiedzy o Transporcie Kolejowym - Dąbrowa Górnicza,
 Finał III Gnieźnieńskich Igrzysk Akademickich – Gniezno,
 Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych - Dzierżoniów i inne …
5. Rodzice włączyli się do akcji współorganizowanych przez Samorząd Uczniowski i PCK,
np.:
pomoc dla schroniska dla zwierząt w Wysocku Wielkim, chusteczkowo-skarpetkową zbiórkę
dla Oddziału Onkologii CZD w Warszawie, „Zakrętki. Pomagamy nie tylko przyrodzie” –
zbieranie plastikowych zakrętek, zbiórka darów dla potrzebujących na święta …
6. Rada Rodziców zmieniła wysokość dobrowolnej składki na rzecz RR oraz dokonała wyboru
nowego grupowego ubezpieczyciela uczniów od NNW w roku szkolnym 2018/2019, spośród
tych ofert, które trafiły do szkoły.
7. Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w uroczystościach szkolnych, np.:
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji
Narodowej, 200-lecie urodzin Ernesta Malinowskiego, rozstrzygnięcia konkursów szkolnych,
zakończenie roku szkolnego…
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