„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Jako Przewodnicząca Rady Rodziców przy XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, w imieniu
własnym oraz moich koleżanek i kolegów z Prezydium serdecznie dziękuję Państwu za współpracę oraz za
dokonywane wpłaty na Radę Rodziców. Środki te pozwalają nam na realizację planu finansowego uchwalonego
na początku roku szkolnego.
Rada Rodziców wydatkowywała powierzone jej środki finansowe z wielką starannością i ostrożnością.
Staraliśmy się dysponować funduszami w sposób racjonalny, gospodarny i wszechstronny, tak by pieniądze
trafiły do jak największej grupy uczniów, ale biorąc pod uwagę również i to, by były to najważniejsze potrzeby
uczniów i szkoły.
To dzięki Państwa ofiarności w poprzednim oraz tym roku szkolnym, możemy poszczycić się wymianą
komputerów w jednej pracowni informatycznej w tym roku oraz utworzeniem funduszu celowego (odłożeniem
części środków) na wymianę komputerów w drugiej pracowni, w następnym roku szkolnym.
Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 dzięki Państwa wpłatom, mogliśmy zrealizować przedsięwzięcia szkolne
dla uczniów w postaci m.in. zakupu:




stolików do jednej sali lekcyjnej, zakupu lodówki do gabinetu pielęgniarki,
12 kompletów strojów sportowych dla szkolnej reprezentacji piłki koszykowej chłopców,
książek do biblioteki oraz dofinansowania działalności promocyjnej szkoły czy współfinansowaniu
organizacji wieczorów teatralnych.

Fundusze Rady Rodziców pozwoliły również na sfinansowanie wszelkiego rodzaju nagród m.in.:




za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe,
w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Norwida” oraz konkursie piosenki Norwid Song Festiwal,
w konkursie przyrodniczym Tygrzyk.

To dzięki Państwa zaangażowaniu, jako Rada Rodziców mogliśmy w ramach działalności socjalnej wspomóc
finansowo uczniów, którzy takiej pomocy potrzebowali, bo trzeba umieć, chcieć i wiedzieć potrzeby innych. Za
tę pomoc w ich imieniu serdecznie Państwu dziękujemy. To jest tylko część działań z zakresu Funduszu Rady
Rodziców. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu finansowego za rok szkolny 2014/2015 zostaną
przedstawione w sprawozdaniu z działalności Rady Rodziców i Prezydium RR.
Składki na Radę Rodziców są dobrowolne, ale to od Państwa deklaracji i wpłat zależą nasze działania, których
celem jest zapewnienie coraz doskonalszych warunków do nauki naszej młodzieży oraz przyjemniejszego
spędzania przez nich czasu w szkole. Bez licznego udziału Rodziców we wpłatach nie udałoby nam się osiągnąć
tego co zrobiliśmy. Liczymy na dalszą Państwa pomoc w nowym roku szkolnym.
Pragnę również przypomnieć, iż jedna klasa z najwyższą kwotą wpłaty na Radę Rodziców na każdym poziomie
klas (I, II i III ), zgodnie z uchwałą RR otrzymuje nagrodę w wysokości 1000zł na własne potrzeby.
Jeszcze raz dziękuję za Państwa hojność i poczucie solidarności. Rodziców i Opiekunów, którzy z różnych
względów do chwili obecnej nie dokonali wpłaty na Radę Rodziców zachęcamy do wpłaty i obiecujemy, że
pieniądze te z pewnością wykorzystamy z korzyścią dla naszych uczniów. Zapraszamy do dokonywania wpłat
na Radę Rodziców.
Z radością witając wakacje, Rada Rodziców życzy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim
Rodzicom i Uczniom pełnych słońca i uśmiechu zasłużonych wakacji. Niech miło, spokojnie i radośnie
spędzony czas wakacji będzie dobrym odpoczynkiem przed wytężoną pracą w kolejnym Roku Szkolnym.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Bożena Gapis

