Komunikat nr 1
w imieniu ustępującego Prezydium Rady Rodziców pragnę Państwu serdecznie podziękować za
dotychczasową współpracę i zaangażowanie.
Na pytanie co z Radą Rodziców przy Gimnazjum nr 12 informuję, że działamy dalej dla dobra
młodzieży z wygaszanych oddziałów gimnazjalnych.
Na posiedzeniu Rady Rodziców przy SP 35 w dniu 18 września br. wybrano 11-osobowy skład
Prezydium, w tym 3 osobową reprezentację oddziałów gimnazjalnych. Oddziały gimnazjalne będą
reprezentowane przez następujące osoby: Monikę Kłodzińską, Izabelę Pasiecznik-Piętkę i Monikę
Skrobirandę. Działanie naszej trójki będzie wspierała p. Beata Draszawka-Bołzan.
W trakcie posiedzenia ustalono, że oddziały gimnazjalne zachowają swoje konto bankowe, co za tym
idzie odrębny status dla budżetu gimnazjalnego.
Komunikat nr 2
Składka na Radę Rodziców.
Składka na RR - od przedszkola do gimnazjum - wynosi 90 zł, przy dwójce dzieci 70 zł./dziecko, przy
trójce dzieci 50 zł./dziecko, czwarte i kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty.
Jeżeli dziecko uczy sie w oddziałach gimnazjalnych, proszę dokonywać wpłat na istniejące konto
"gimnazjum", analogicznie za dziecko uczące sie w szkole podstawowej do skarbników klas.
Konto "gimnazjum" 66 1240 3813 1111 0000 4380 9705

Komunikat nr 3
Dobrowolne ubezpieczenie NW.
Dobrowolne ubezpieczenie NW dla uczniów SP 35, w tym oddziałów gimnazjalnych wynosi 35 zł. za
jedno dziecko. Umowa została zawarta z firma UNIQA. Dokumenty do wglądu dostępne będą w
sekretariacie szkoły i na stronie internetowej. Wszystkich chętnych do przystąpienia do
ubezpieczenia prosimy o dokonanie, jak najszybciej na nasze konto lub do skarbników klas.
Komunikat nr 4
Szafki szkolne
W związku z organizacją wynajmu szafek szkolnych, w tym od firmy Mietra, prosimy
zainteresowanych o zgłaszanie zapotrzebowania na szafki na adres e-mail: gimnr12szczecin@onet.pl
(imię i nazwisko/klasa/rodzaj szafki). Informację proszę przekazać do 26 września br.
Propozycja firmy Mietra: szafka mała - 72 zł., średnia - 108 zł., duża - 144 zł. dla nowych
wynajmujących bez kaucji. Dla osób, które wpłaciły kaucję, kaucja zostanie zwrócona lub rozliczona
za wynajem tegoroczny.

