
 Plewiska, 4.04.2018 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 16 005,56 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 14 – Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
- 720 zł,

b. Wniosek nr 15 – Łamańce Językowe klasy 0–3 – 500 zł
c. Wniosek nr 16 – Szkolny konkurs na plakat promujący mycie rąk oraz szkolny

etap ogólnopolskiej olimpiady zdrowia dla klas 7 (PCK) – 94,13 zł
d. Wniosek nr 17 – Konkurs „Jestem dzieckiem, mam swoje prawa!” – 55,22 zł
e. Wniosek nr 18 – Ortograficzne potyczki dla klas VI – 300 zł
f. Wniosek nr 19 – dofinansowanie wyjazdu zespołu tanecznego „Pantery”

na mecz piłki ręcznej Polska – Francja – 270 zł
g. Wniosek nr 20 – konkurs „Wielkanocna pisanka” oraz „Gminny Turniej wie-

dzy o zdrowiu” – 350 zł
4. Podczas spotkania RR przegłosowano z wynikiem pozytywnym dofinansowanie

konkursów:
a. Wielkanocna pisanka – 350 zł
b. Konkursy recytatorskie i humanistyczne do końca roku – 850 zł
c. Wiersze recytatorskie – 29 zł
d. Konkurs chemiczny – 150 zł
e. Konkurs „Grzegrzółka” – 300 zł
f. Konkurs z j. angielskiego – 200 zł
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5. Rada Rodziców zwróciła się z prośbą, by składane wnioski o dofinansowanie kon-
kursów zawierały informację, na co rzeczowo zostaną przeznaczane przyznane
środki oraz dla ilu uczniów przewidywany jest konkurs. 

6. Omówiono kwestie dofinansowania do wycieczek szkolnych. Przypomniano usta-
lone w tej kwestii zasady: z wnioskiem o dofinansowanie dla konkretnego ucznia
występuje Wychowawca. Celem dofinansowania jest wspieranie uczniów w trud-
nej sytuacji finansowej. 

7. Przegłosowano wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas: 3d i 3g. W
związku z niewielką liczbą wniosków termin ich składania wydłużono do 13.04.

8. Przedyskutowano zgłoszone problemy z jakością posiłków oraz obsługi przez firmę
„Pyszoty”. Ustalono, że podczas najbliższych spotkań z rodzicami zostanie przepro-
wadzona ankieta  i  na podstawie jej  wyniku  zostaną podjęte  dalsze  działania
przez RR. 

9. Omówiono kwestie organizacyjne pikniku. Ustalono, że preferowane są stoiska te-
matyczne z konkursami. Rezygnujemy ze sprzedaży komercyjnej. Poczęstunek na
wspólnych stołach przygotowany przez osoby, które mogą i  mają ochotę coś
przygotować. Fundusze na „upiększenie boiska i terenu wokół szkoły” zbieramy
do puszek.

10. Ustalono i przegłosowano kwotę dofinansowania do nagród na koniec roku w
wysokości 150 zł na oddział. 

11. Dyrektor Szkoły:
a. Poinformował  o dacie  pikniku lekkoatletycznego,  który  przypada na 12

maja br.
b. Przedstawił  przebieg i  wyniki  ewaluacji  zewnętrznej.  Raport  będzie  udo-

stępniony do wglądu rodziców.
c. Przedstawił założenia do arkusza organizacyjnego na przyszły rok. W związ-

ku ze wzrostem liczy uczniów (o około 100 osób), rozszerzona będzie dwu-
zmianowość na kolejne oddziały. Niewykluczona jest również konieczność
wynajmu kontenerów. Dodatkowo podczas najbliższego spotkania z rodzi-
cami zostanie przeprowadzona ankieta w celu rozeznania, którzy rodzice
rozważają jeszcze przeniesienie dzieci do SP2. 

12. Kolejne spotkanie RR odbędzie się przed festynem rodzinnym.  Data zostanie usta-
lona. 

Na tym obrady zakończono.  
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