
 Plewiska, 23.01.2018 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

Porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników, przedstawienie porządku obrad.
2. Ustalenie obecności członków Rady.
3. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej.
4. Podsumowanie i omówienie kwestii dofinansowania konkursów szkolnych oraz po-

zostałych wniosków o dofinansowanie.
5. Przedstawienie spraw bieżących szkoły przez Dyrektora.
6. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg obrad:

1. Przedstawiono i zaakceptowano porządek zebrania.
2. Skarbnik Prezydium podał bieżący stan konta, który wynosi 16 479,12 zł oraz pod-

sumował poniesione do tej pory wydatki. Szczegółowe rozliczenie wpływów i wy-
datków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej notatki.

3. Przewodnicząca  Prezydium przedstawiła  wnioski  o  dofinansowania  konkursów,
które zostały zatwierdzone przez Prezydium, w ramach udzielonego pełnomoc-
nictwa i puli wydatków, od ostatnich obrad Rady:

a.   Wniosek nr 9 – Konkurs literacki „Miś widziany oczami dziecka” oraz kon-
kurs plastyczny „Mój przyjaciel miś”,

b. Wniosek nr 10 – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Zwierzaki - cudaki”,
c. Wniosek nr 11 – Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na świąteczną nutę”,
d. Wniosek nr 12 – XXXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół

Podstawowych i Gimnazjów (klasy 4-7),
e. Wniosek nr 13 – Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na świąteczną nutę”

(klasy 4-7).
4. Przegłosowano uchwałę zwiększającą pulę przyznaną Prezydium RR do samo-

dzielnego przyznawania dofinansowań na konkursy do kwoty 6 000 zł (na cały
rok).

5. Prezydium RR poinformowało, że w ramach powyższej kwoty zostanie pozytywnie
rozpatrzony wniosek nauczycieli Wychowania Fizycznego o dofinansowanie na-
gród zawodów sportowych (Mistrzostwa Gminy w Koszykówce) na kwotę 720 zł.

6. Przedyskutowano kwestię procedury i zasad dofinansowania ze środków RR wy-
jazdów / wycieczek dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Uchwalo-
no, że Prezydium RR będzie dysponować kwotą 300 zł, w ramach której będzie
samodzielnie podejmować decyzję o przyznaniu dofinansowania na wniosek na-
uczyciela zaopiniowany przez pedagoga szkolnego.
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7. Przewodnicząca  Prezydium  podsumowała  wynik  głosowania  e-mailowego  sfi-
nansowania przez RR zakupu chust odblaskowych dla uczniów. Dyrektor Szkoły
stara się również o dodatkowe wsparcie Sponsora w tej kwestii.

8. Dyrektor  Szkoły podsumował działania podjęte przez Gminę w odpowiedzi  na
wystąpienie  w kwestii  bezpieczeństwa  dzieci  w  drodze  do/ze  szkoły.  Sytuację
analizowała komisja powołana przez Gminę, która ustaliła:

a.  Ulica Fabianowska:
i. Zostanie dołożony kolejny próg zwalniający w tym samym standar-

dzie wykonania, co obecny.
ii. Zostanie zastosowane dodatkowe oznakowania pionowe.
iii. Oznakowanie poziome zostanie odnowione na wiosnę
iv. Wniosek o barierki i chodnik po drugiej stronie drogi został odrzuco-

ny ze względu na brak wymaganego przepisami miejsca.
b. Ulica Szkolna:

i. Prace remontowe drogi zostaną wznowione, jak tylko pozwolą na
to warunki atmosferyczne. Na czas remontu ruch będzie jednokie-
runkowy.

ii. Przystanki autobusowe oraz przejście z sygnalizacją zostaną przenie-
sione w kierunku skrzyżowania z ulicą Fabianowską.

iii. Ulica Kręta zostanie przedłużona wzdłuż szkoły i połączona z ulicą
Szkolną  –  ruch  na  tej  ulicy  będzie  jednokierunkowy:  Kolejowa  ->
Szkolna.

9. Pan Dyrektor przedstawił sprawy bieżące szkoły:
a. Ze środków niewykorzystanych z budżetu roku 2017 zostały zakupione przez

Szkołę:
i. 2 aktywne tablice (65’’ ekrany dotykowe),
ii. 5 tablic multimedialnych,
iii. 10 zestawów głośnikowych do tablic,
iv. 5 robotów programowalnych + 5 tabletów do ich obsługi,
v. 6 dodatkowych tabletów multimedialnych,
vi. elektroniczny dywan multimedialny do świetlicy.

b. Podsumowanie akcji „Szlachetna Paczka” oraz finału WOŚP.
c. Została zainicjowana współpraca ze Szkołą Podstawową im. Tytusa Dzia-

łyńskiego w Kórniku.
d. W Sali 108 zostało przygotowane stanowisko pod pracownię chemiczną.
e. Gabinet pielęgniarski zostanie przeniesiony do większego pomieszczenia.
f. Od nowego półrocza będą odbywać się zajęcia Wychowania do Życia w

Rodzinie.
g. Nastąpiły zmiany kadrowe wśród nauczycieli: matematyki, przyrody.
h. Od nowego półrocza rodzice wchodzący na teren szkoły (dalej niż hol)

będą zobowiązani wpisywać się do książki wejść.
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i. Od nowego półrocza następuje  zapowiadana zmiana w zakresie  dwu-
zmianowości: 3 klasy, które chodziły na zmianę I, będą przychodzić na 2 i
vice versa. Klasy 4 zamieniają się pod względem zmian z 5.

10. Sprawy bieżące:
a. Prezydium zwróciło się z prośbą, by wnioski nauczycieli o dofinansowanie

wycieczek spływały do RR na przełomie marca/kwietnia.
b. Do RR dotarła od nauczycieli informacja o problemach ze sprzętem na-

głaśniającym. Dyrektor potwierdził, że zostanie on skierowany do naprawy.
c. Na  kolejnym  spotkaniu  RR  będą  ustalane  szczegóły  festynu  szkolnego.

Prośba o przygotowanie przez klasy propozycji w tym zakresie.
d. W maju – prawdopodobnie 17/18 odbędzie się festyn lekkoatletyczny.

Na tym obrady zakończono.  
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