SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
28.04.2016
Sekretarz
KARINA GRYGIELSKA
pierwszy termin, wtorek 28 kwietnia 2016 r. godz. 18:45
drugi termin, wtorek 28 kwietnia 2016 r. godz. 19:00

ZAGADNIENIA
1.

Szafki w szkole
Przewodnicząca RR potwierdziła informację od Dyrekcji, że szafki będą dla wszystkich uczniów klas 4-6, jak tylko Szkoła otrzyma pieniądze z Gminy,

2.

Zajęcia dodatkowe
Karina Grygielska – koordynator zajęć z ramienia Rady Rodziców uzgodni plan zajęć dodatkowych na przyszły rok szkolny, sprawdzi możliwości
nowych aktywności i porozmawia z prowadzącymi w sprawie ich zaangażowania podczas pikniku 11 czerwca.

3.

Gimnazjum w Zielonkach
W tej sprawie odbędzie się spotkanie z Wójtem 10 maja. Wójt ma odpowiedzieć na pytania Rodziców, wyjaśnić działania Urzędu Gminy odnośnie
poszukiwania fundacji, która przejęłaby zarządzanie szkołą, itp. Ponieważ sprawa jest niepokojąca i wzbudza dużo emocji, RR zachęca wszystkich
rodziców do udziału w spotkaniu. Zależy nam, by wyjaśnić sporne kwestie i by żadna decyzja nie została podjęta poza Rodzicami.

4.

Tablice multimedialne / dziennik elektroniczny
Wybrano firmę, która dostarczy dwie tablice 55 cali i jedną 65 cali. Dodatkowo zakupimy telewizor, który zawiśnie naprzeciwko kancelarii oraz laptop.
Kamery do tablic otrzymaliśmy gratis. Dziennik elektroniczny ruszy od 1 września 2016 r.
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5.

Piknik
Zadania na piknik 11 czerwca 2016 r. zostały podzielone.
 Stoisko zdrowotne , dietetyczne, namiot - Emilia Kostrzewa
 Kawiarenka – Agnieszka Sienicka i Ania Durowicz – zakup kawy i herbaty
 Napoje – Darek Stąsiek i Iwona Postek – zakup napojów
 Łasuchowy Zakątek – ciasta – Beata Bąk – zbiera listę chętnych rodziców, którzy upieką ciasta. Inne osoby wspierające ten temat to Mariola
Szczepanek
 Loteria – osoby odpowiedzialne – Beata Bieńka, Marzena Mądrzyńska, Joanna Szymańska– przedstawiciele klas proszeni są o zbieranie
fantów od swoich rodziców
 Ulotki, plakaty
 projekt – Karina Grygielska ustali sprawę z prowadzącą zajęcia z malarstwa
 wydruk - Ania Warzycha Druzd – projekt musi mieć do 20 maja
 promocja – Darek Smoliński – Goniec Babicki / Karina Grygielska – Gazeta Babicka
 Inne atrakcje
 żołnierze z WAT – Krzysztof Stojko
 kącik dla dzieci – Ania Warzycha Druzd (w tym malowanie buziek, wata cukrowa)
 stoiska promujące region babicki –
 występy dzieci uczestniczących w zajęciach z dramy i gimnastyki artystycznej – Karina Grygielska
 kącik malarski, ceramiczny, kreatywny oraz turniej szachów – Karina Grygielska
 kącik biegacza – Dorota Kacprzak
 samochód wyścigowy – Magda Kwiatkowska VI B

6.

Termin kolejnego posiedzenia RR
Termin kolejnego posiedzenia RR zostanie ustalony wkrótce, być może będą to już tylko spotkania w grupach w sprawie pikniku;

7.

Frekwencja
W posiedzeniu RR uczestniczyło 19 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania.
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