Czym jest Rada Rodziców?
Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie to demokratycznie wybrana
grupa przedstawicieli rodziców uczniów naszej Szkoły. Tworzymy ją my – Rodzice!
Co jest celem Rady Rodziców?
Głównym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców
w kontaktach ze Szkołą, pomoc naszym dzieciom poprzez poprawę warunków
nauki, a także zapewnianie dodatkowych atrakcji/pomocy dydaktycznych
i sportowych na terenie szkoły oraz dofinansowanie klasowych i ogólnoszkolnych
przedsięwzięć.
Czym zajmuje się Rada Rodziców?
Pomagamy Szkole w pełnieniu jej funkcji wychowawczych i edukacyjnych. Pomoc
przejawia się głównie w formie aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów
uczniów i rodziców w relacjach szkolnych, organizacji szkolnych przedsięwzięć,
fundowania nagród w konkursach bądź za dobre wyniki w nauce. Rada opłaca
również organizację wydarzeń dla dzieci takich jak Mikołajki, bal karnawałowy,
czy piknik z okazji Dnia Dziecka.
To wszystko i wiele więcej robimy my – Rodzice, działając społecznie (czyli
całkowicie nieodpłatnie), dzieląc się swoim czasem, pomysłami i kompetencjami.
To wszystko i wiele więcej robimy jednak przede wszystkim dzięki
dobrowolnym składkom:
Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
wynosi 100 zł*
*Gdy w szkole uczy się więcej niż dwoje dzieci, za kolejne dziecko nie wnosimy opłaty na Radę
Rodziców

Po co są składki?
Co roku składka na rzecz Rady Rodziców budzi wiele emocji zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych. Gdyby nie pieniądze wpłacane przez rodziców, wiele
przedsięwzięć nie byłoby w ogóle możliwych do zrealizowania.
Tym, którzy mają wątpliwości, wystarczy wspomnieć o tym, że:
 Finansujemy zakup książek, którymi nagradzamy dzieciaki za imponujące
osiągnięcia naukowe rokujące zdobycie Nagrody Nobla!
 Pokrywamy koszt animatorów na bal karnawałowy dla dzieci i na dyskotekę
dla klas starszych. Karnawał bez balu? To dopiero byłaby nuda... i brak

uśmiechu wielu księżniczek, wróżek, spidermanów, kowbojów, zygzaków
i nastoletnich gwiazd sceny pop.
 Organizujemy słodkie Mikołajki i pączkowe Tłuste Czwartki, bo życie dzieci
bez słodyczy nabiera goryczy i czasem jednak trzeba gwiazdki z nieba…
 Uświetniamy najświetniejszy w całym roku Dzień Dziecka, finansując
piknikową zabawę i niecodzienne atrakcje.
 Co równie ważne i nie mniej poważne: w Dniu Edukacji Narodowej
zapewniamy trochę radości i słodyczy z akcentem kwiatowym nauczycielom
i pozostałym pracownikom Szkoły, dziękując im za zaangażowanie w mozolne
hartowanie charakterów i wiedzy (jak mozolne? my – rodzice wiemy o tym
najlepiej) naszych dzieci.
Każda wydana przez Radę Rodziców złotówka jest skrupulatnie księgowana, każdy
wydatek jest dokładnie przemyślany, a pełne rozliczenie finansowe i sprawozdania z
zebrań są do wglądu na zebraniu lub w każdej chwili za pośrednictwem członków
Rady.
Wpłat można dokonywać na:
Konto Rady Rodziców: 80802200000008894920010006
lub w sekretariacie Szkoły
Uprzejmie prosimy kierować do nas wszelkie pomysły, uwagi oraz inicjatywy, w które
Rada mogłaby się zaangażować. Zachęcamy wszystkich Rodziców do pozostawania
z nami w kontakcie. Można się z nami kontaktować pod adresem poczty
elektronicznej radarodzicow@zspmrokow.pl lub pisemnie za pośrednictwem
sekretariatu Szkoły.
Serdecznie zapraszamy także na zebrania, które zwyczajowo odbywają się w
każdą pierwszą środę miesiąca lub według terminów podanych w gablocie
Rady Rodziców.

