Protokół nr 1
z zebrania RR – 12.09.2017
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powitanie, przedstawienie porządku obrad.
Ustalenie obecności członków Rady Rodziców.
Wybór Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej.
Stan finansowy RR.
Ustalenie składki i założeń do planu finansowego RR.
Sprawy różne i wolne głosy.

Ad. 1
Powitanie przez Pana Dyrektora Roberta Witkowskiego.
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został przyjęty.
Ad. 2
Ustalono obecność członków RR.
Stwierdzono liczbę członków, która uprawnia do podejmowania uchwał.
Ad. 3.
Dokonano wyboru Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej.
W skład Prezydium Rady wchodzą:
Przewodnicząca: Aleksandra Stachura
Zastępca: Radosław Rząsa
Skarbnik: Sylwia Wójcik
Sekretarz: Tadeusz Wawrzyniak
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1. Anna Arczykowska
2. Agnieszka Wieczorek
Ad. 4,5
Dokonano analizy aktualnego stanu finansowego RR.
Stan finansowy na rozpoczęcie roku wynosi: 9.146,09zł, informacja zostanie umieszczona na stronie
szkoły w zakładce Rady Rodziców.
Ustalono i przegłosowano składkę na Radę Rodziców w wysokości 40 zł na pierwsze dziecko, 50%
za drugie, 0 zł za kolejne. Sugerowany termin wpłaty składek na RR - do 20.11.2017.
Rada Rodziców upoważniła Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji o dofinansowaniu
bieżących działań, w tym konkursów bez konieczności podejmowania uchwał przez RR
do wysokości: 3.000,00 zł. Wydatek na pasowanie na ucznia kl. I: 200,00 zł na klasę.
Ad. 6
 Kwestia ubezpieczenia uczniów: Pan Dyrektor przedstawił przedłożone oferty firm
ubezpieczeniowych: PZU S.A., InterRisk, AXA. Po przeanalizowaniu ofert wybrano drogą
głosowania ofertę PZU S.A. Wysokość składki 39,06 zł. Wpłaty od rodziców: 39 zł,



pozostałą kwotę 0,06 zł na ucznia dofinansuje RR.
Pan Dyrektor zakomunikował, że od nowego roku szkolnego 2017/18 odrębne programy
wychowawczy i profilaktyki zastąpi jeden – wychowawczo-profilaktyczny.
Istnieje potrzeba przeanalizowania nowych przepisów, powołano w tym celu grupę roboczą,
która zapozna się i zaopiniuje nowe przepisy. W skład grupy wchodzą: Piotr Friedrich, Kinga
Szymańska, Dominika Czajkowska–Ziółkowska, Marta Stehańczuk, Beata Józefiak.
Spotkanie zespołu odbędzie się 09.10.2017.



Pan Dyrektor zakomunikował, że regulamin RR musi ulec aktualizacji zgodnie ze zmianami
w systemie oświaty. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu zmian będzie zastępca
przewodniczącego prezydium.



Poruszono temat wejścia rodziców do szkoły. W tej kwestii zaproponowano powołanie
zespołu ds. określenia wejścia do budynku szkolnego, który wypracuje kilka propozycji
do przegłosowania przez RR.



Omówiono problem obecności osób niepożądanych na boisku szkolnym i terenach
przyległych. Pan Dyrektor oznajmił, że furtki będą zamykane „na klucz”. Ustalone zostaną
godziny otwarcia boiska szkolnego.



Pan Dyrektor poinformował, że zdjęcia uczniów były wykonywane przez firmę Mawi
Fotografia Szkolna. Z tego tytułu RR uzyskała dofinansowanie.



Pan Dyrektor poinformował, że ze względu na dewastację plac zabaw będzie dostępny tylko
w godzinach pracy szkoły. Zostaną również wprowadzone ograniczenia w dostępie do boiska
szkolnego.



Pan Dyrektor poinformował o akcji darmowe mleko i owoce w szkole dla klas I-V.
Dystrybucja mleka funkcjonuje na zasadzie umowy z dostawcą. Przedyskutowano problem
ewentualnych „nadstanów”, by nie zalegały w stołówce szkolnej.



Pan Dyrektor poinformował o wystartowaniu Projektu Unijnego, przedstawionego
pod koniec ubiegłego roku szkolnego, zgodnie z ustaleniami.



Kolejne zebranie Rady Rodziców 07.11.2017 g. 18:00.

