Szczecin 18.10 2019 r.

Szanowni Rodzice

Mam zaszczyt w roku szkolnym 2019/2020 przewodniczyć Radzie Rodziców Technikum
Technologii Cyfrowych. Mój syn rozpoczyna dopiero naukę w naszej szkole, ale i on i ja jestem pod
wrażeniem jej nowoczesnego wyposażenia i świetnej kadry. W wyniku reformy oświaty przed
wieloma szkołami stanęły nowe zadania i problemy. TTC jest szkołą nową, ale już widoczną na
edukacyjnej mapie Szczecina. Myślę, że kolejne etapy rozwoju i wyniki egzaminów zawodowych i
maturalnych postawią TTC wśród najlepszych szkół naszego miasta i regionu. Aby tak się stało
konieczne jest nasze wsparcie. Wsparcie dla nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Wsparcie rozwoju naszych dzieci poprzez pomoc finansową w realizacji ich pasji i nagradzanie
sukcesów. Apeluję do Państwa o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców. To z
tych pieniędzy możemy realizować zadania z tym związane.
Informuję Państwa, że Rada Rodziców od dnia 1.09.2019 r. zebrała się dwukrotnie. W trakcie spotkań
przyjęliśmy rozliczenie finansowe z wydatków ubiegłorocznych, kwitując działalność ustępującej
Rady. Pragnę poinformować, że w ubiegłym roku szkolnym fundusze Rady wydatkowano min. na
zakup sprzętu muzycznego i sportowego dla uczniów, obchody Dnia Edukacji Narodowej, obchody
rocznicowe związane z Gimnazjum, bieżące wydatki tj. papier ksero, doposażenie apteczek szkolnych,
organizacja wigilii dla całej społeczności szkolnej , catering na szkolne imprezy, pamiątkowe tabliczki
dla absolwentów szkoły, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.
Rada Rodziców wybrała spośród siebie Prezydium w składzie
1. Sylwiusz Mołodecki

przewodniczący

2. Agnieszka Popadowska

z-ca przewodniczącego

3. Andrzej Cielas

skarbnik

4. Kamila Zdzikot

sekretarz

oraz Komisję Rewizyjną w składzie
1. Anna Dumała

przewodniczący KR

2. Małgorzata Lal

członek KR

Rada Rodziców podjęła uchwałę ustalającą kwotę składki na fundusz Rady Rodziców w wysokości
100zł rocznie. Jest to kwota, którą Rada w całości przeznacza na wpieranie rozwoju naszych dzieci, ich
nagradzanie oraz wsparcie imprez które organizuje szkoła. Gorąco apeluję o wpłaty. Wiem że dla
wielu z Państwa jest to ważąca kwota, ale bez waszego wsparcia wiele pomysłów naszych dzieci
pozostanie jedynie w sferze planów. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu rodziców, kwota 100 zł jest
znaczącym wydatkiem i że w budżecie domowym jest wiele innych potrzeb, dlatego w takim
przypadku, składkę na RR można rozłożyć na mniejsze raty np. co miesiąc po 10 zł. Dodatkowo Rada
podjęła uchwałę , że będzie promować klasy, które wpłacą składkę w wysokości min. 80% całości w

taki sposób, że 10 % wpłat pozostanie do dyspozycji klasy. Taki zapis znajdzie się w opracowanym,
nowym regulaminie Rady Rodziców , który zostanie zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Rady.
Kontakt z Radą Rodziców można uzyskać pod adresem radarodzicow@technikumcyfrowe.pl lub
telefonicznie ze mną pod nr 692 111 153. Zachęcam do dzielenia się pomysłami na dalszą pracę i
rozwój Rady , wskazywania dodatkowych źródeł dochodu dla Rady-darowizny od firm , inne. Obiecuję
że pochylimy się nad każdym pomysłem.
Jeszcze informacje bieżące. W dniu 14.10.2019r. na terenie Technoparku Pomerania odbyły się
uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Wraz innymi członkami Rady Rodziców
wzięliśmy w nich udział. W Państwa imieniu złożyłem wraz z bukietem kwiatów życzenia dla
wszystkich wykładowców i pracowników TTC .
Jest mi miło poinformować, że w trakcie uroczystości nastąpiło podpisanie umowy o współpracy
pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym a Technikum Technologii
Cyfrowych. Myślę, że jest to ważny element rozwoju naszej szkoły i niewątpliwy jej sukces.
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