
 
 
 
 
 
 
 
                                           

                                         School Council and Society   
Bakit nasa Executive Committee?   

Ang KTKS ay binubuo ng isang Upuan, Vice-Chair, Secretary, at Treasurer.  Ang komiteng ito ay 
binubuo ng mga boluntaryo ng magulang (karamihan sa walang B oard training) at ito ay impormal.  
Nakalista sa ibaba ang paglalarawan ng bawat tungkulin; oo, ang mga tungkulin ay maaaring 
tumingin nang kaunti!  Maaari ninyong isipin na, "Wala akong mga kasanayang gawin ito." Ang 
tanging kinakailangan ay na  maaari kang dumalo sa karamihan ng mga  miting   bawat taon (5-7 
miting), bawat isa ay tumatagal sa pagitan ng 1-1.5 oras.  May tulong na gagabay sa iyo sa lahat ng 
iba pa! 

Kung ikaw ay nanggaling sa isang K-9 paaralan, maaaring mayroon ka ring parehong Executive para 
sa apat o higit pang mga taon.  B ilang tatlong-taong programa, mas mabilis  tayong lumiko; iyan ang 
dahilan kung bakit kailangan nating matukoy ang mga bagong Executive Member ngayon! 

 
Ang mga Tungkulin.  

Upuan  - Mamuno sa lahat ng miting; Maging ang Konseho ng Kapulungan kasama ang Punong -Guro;  
Paunlarin ang adyenda; Maging tagapagsalita para sa Kapulu ngan; siguraduhin na may regular na 
komunikasyon sa paaralan ng komunidad:  Mayroong maraming suporta para sa papel na ito, mula 
sa Principal, nakaraang Mga Upuan at ang Alberta School Council Association.  

Vice-Chair  - Sa kawalan ng Upuan, mamuno sa lahat ng pulong; Makipag -ugnayan sa taunang 
konseho ng konseho.  

Sekretarya  - Panatilihin ang tumpak na mga talaan (minuto) ng lahat ng pagpupulong; Kumilos 
bawat pamantayan ng FOIP.  Paalala : Hindi mo kailangang mag -ayuno, pero kailangan mong 
maging tumpak. Kung mabilis na lumipat ang pulong, titigil ang Upuan sa miting hanggang sa mahuli 
ang lahat.  

Tagaingat -yaman  - Panatilihin ang lahat ng mga transaksyong pinansyal; Magsumite ng mga 
financial report sa Ehekutibo;  Magsumi te ng financial report sa AGLC.  Paalala : Ikaw ba ay isang 
pangunahing gumagamit ng Excel? Balanse mo ba ang sarili mong mga account sa tahanan?  Ang 
aming spreadsheet ay may mga formula na built -in; kailangan mo lamang i -type ang halaga.  

                                     Questions: SORSchoolCouncil@ gmail.com  

                                                    @ sorschoolcouncil on Instagram  
 
        

Supporting the school - Supporting our kids  


