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ZAGADNIENIA 

 

1. Szafki w szkole  

 
Przewodnicząca RR przedstawiła stanowisko Dyrekcji w sprawie szafek. Ponieważ ich zakup dla klas 4-6 ma zostać uwzględniony w budżecie, jak 
tylko pojawią się środki z gminy, RR podjęła decyzję, by nie przedstawiać do podpisu żadnego pisma w tej sprawie podczas zebrań klasowych. Karina 
Grygielska, przedstawicielka 4e zadeklarowała chęć spotkania z Dyrekcją w celu omówienia, które klasy jako pierwsze otrzymają szafki. W klasach 1-3 
należy poprosić nauczycieli, by dzeci mogły zostawiać książki w klasach. 

 
2. Zajęcia dodatkowe 

 
Darek Stąsiek sprawdzi, dlaczego koordynator zajęć dodatkowych nie otrzymuje maili ze zgłoszeniami uwagami. 

 
3. Stroje szkolne 

 
Statut Szkoły, w którym znajdują się zasady ubioru szkolnego znajduje się na stronie szkoły.  

 
4. Konkurs sponsoringowy 

 
Zostanie przygotowany list intencyjny i regulamin konkursu – cel: zebranie  dodatkowych środków na malowanie Szkoły oraz tablice multimedialne. 
Pomysłodawca: Iwona Postek-Turchońska; RR zdecydował odstąpić od pomysłu. 

5. Fundacja w nowej szkole w Zielonkach?  
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Podczas zebrania omawiano ustalenia i wrażenia ze spotkania w sprawie przejęcia nowego budynku szkoły przez Fundację. Przewodnicząca RR od-
czytała list protestacyjny do wójta przygotowany przez RR w Borzęcinie. Podobny list zostanie przygotowany przez RR w Starych Babicach – przed-
stawiciele klas proszeni są o odbiór listów z Kancelarii Szkoły i przekazanie ich do podpisu rodziców podczas zebrań klasowych zaplanowanych na 11 
kwietnia. Dodatkowo chętne osoby powinny przyjść na głosowanie w sprawie przekazania Fundacji gminnego budynku i pokazać, że zdanie rodziców 
też powinno zostać uwzględnione podczas podejmowania decyzji w tej sprawie. 

 
6. Piknik  

 
Zadania na piknik 11 czerwca 2016 r. zostały podzielone. 

 Stoisko zdrowotne - Emilia Kostrzewa – zorientuje się, czy jest szansa na zorganizowanie stoiska zdrowotnego (np. mierzenie ciśnienia, itp.) 
 Kawa – Agnieszka Sienicka i Ania Durowicz – jest ekspres, trzeba kupić kawę 
 Napoje – Darek Stąsiek i Iwona Postek-Turchońska – kontakt z hurtownią z Blizne – zakup napojów 
 Łasuchowy Zakątek – ciasta – Beata Bąk – zbierze listę chętnych rodziców, którzy upieką ciasta – przedstawiciele klas proszeni są o wytypo-

wanie dwóch osób ze swoich klas i przesłanie ich nazwisk do Beaty Bąk. Inne osoby wspierające ten temat to Justyna Amo i Renata Filkensz-
tejn.  

 Loteria – osoby odpowiedzialne – Beata Bieńka, Marzena Mądrzyńska, Joanna Szymańska – ustalą cenę losu i będą koordynować temat – 
przedstawiciele klas proszeni są o zbieranie fantów od swoich rodziców 

 Ulotki, plakaty – Ania Warzycha-Druzd dowie się od znajomej mamy ze swojej klasy jakie są koszty druku. Krzysztof Tymendorf dowie się jakie 
są koszty u Pana z Pocztowej. Plakaty przygotują dzieci. Sprawę koordynuje Iwona Postek-Turchońska 

 Inne atrakcje – żołnierze z WAT – Krzysztof Stojko sprawdzi możliwości / kącik dla dzieci – Ania Warzycha-Druzd / malowanie buziek, wata – 
sprawa do uzgodnienia 

 Scena – dzieci mogą mieć występy – konieczność sprawdzenia możliwości u prowadzących zajęcia dodatkowe (np. chór, gimnastyka arty-
styczna, drama) = Iwona Postek-Turchońska i Karina Grygielska 
 

 
7. Biura podróży 

 
RR prosi przedstawicieli klas, by przypomnieć wychowawcom, że żadne biuro podróży nie ma monopolu na organizację wycieczek szkolnych. Anna 
Durowicz przeprowadziła rozeznanie w tej sprawie i zaproponowała jedno z biur, jako alternatywę do obecnych organizatorów szkolnych wyjazdów.  
 

8. Termin kolejnego posiedzenia RR 

Termin kolejnego posiedzenia RR wyznaczono na czwartek, 28 kwietnia godz. 18:45, 19.00. 

 

9. Frekwencja 

W posiedzeniu RR uczestniczyło 20 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania. 


