SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
21 czerwca 2016 r.
Notatkę przygotowała:
Iwona Postek - Turchońska
pierwszy termin, 21 czerwca 2016 r. godz. 18:45
drugi termin, 21 czerwca 2016 r. godz. 19:00
ZAGADNIENIA
1.

Gimnazjum w Zielonkach
Podsumowanie dotychczasowych działań. Zwrócenie uwagi na publikację dokumentów związanych ze sprawą na stronie RR w zakładce
„Szkoła w Zielonkach”.

2.

Dziennik elektroniczny – rok szkolny 2016/2017;

3.

Zajęcia dodatkowe – od września !!! umówić już teraz;

4.

Tablice multimedialne, kamery, TV – publikacja informacji o zakupie, przygotowanie tabliczek przy zakupionym sprzęcie z informacją, z
jakich funduszy został zakupiony;

5.

Piknik –uwagi po pikniku oraz rozliczenie;
Zadania na piknik 2017 r.
 Loteria – osoby odpowiedzialne – przynajmniej 3 osoby z RR i trzy z rodziców klasowych – ustalą cenę losu (4PLN) i będą
koordynować temat – przedstawiciele klas proszeni są o zbieranie fantów od swoich rodziców. UWAGA – sprzedaż losów w miejscu
ruchliwym pikniku a odbiór w miejscu wygodnym np. któraś klasa na parterze, konieczne dyżury mam; fanty – rzeczy używane –
wycofać pomysł;
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 Ulotki, plakaty przygotują dzieci. Koordynatorem plakatów będzie RR – zgłosić do Gońca i Gazety Babickiej przynajmniej na miesiąc
przed planowanym piknikiem;
 Stoisko zdrowotne - RR zorientuje się, czy jest szansa na zorganizowanie stoiska zdrowotnego (np. mierzenie ciśnienia, itp.);
 Kawa i Napoje – hurtownia z Bliznego – zakup napojów – bardzo chętni do współpracy (bierzemy więcej, niesprzedane zwracamy);
 Łasuchowy Zakątek – ciasta – przedstawiciel RR zbierze listę chętnych rodziców, którzy upieką ciasta – przedstawiciele klas proszeni
są o wytypowanie dwóch osób ze swoich klas i przesłanie ich nazwisk do przedstawiciela RR;
 Szkoły językowe – w zamian za promocję partycypują w kosztach; podobnie Sosnowa Szpilka (ustalić drobną kwotę);
 Pomysł z SKO w czasie pikniku – chybiony – żądania promowania i garnitury – brak spójności wizerunku banku z ideą pikniku
rodzinnego;
 Inne atrakcje – żołnierze z WAT – trzeba pamiętać o zaproszeniu. Przygotują więcej atrakcji niż w 2016;
 Klub Mam;
 Strefa kreatywna (prezentacja i prowadzenie wszystkich zajęć dodatkowe RR);
 Scena – sosnowa szpilka, grow academy, you can sing II edycja, występy dzieci – ustalić z Dyrekcją na początku II półrocza;
 Istnieje możliwość zaproszenia zespołu muzycznego z zakładu z Lasek – umówić po feriach;
 Ważne – główne występy na scenie przynajmniej godzinę po oficjalnym rozpoczęciu pikniku i przedstawienie Gości. Trzeba dać
szansę stoiskom na zaprezentowanie się. Wykluczy to chociażby częściowo konkurencję sceny z głównym piknikiem.
Sponsoring – Starosta – pismo wiosną, kiedy zapadnie decyzja o temacie przewodnim Pikniku Rodzinnego; przedsiębiorcy lokalni
zaproszenie i pismo w grudniu 2016/styczniu 2017 r. (ze względu na konieczność zapisania ewentualnych darowizn w budżecie firmowym);
Nauczyciele – koordynacja działań klasy i rodziców klasowych, wsparcie dla RR;
Rozliczenie Pikniku Rodzinnego „Posmakuj Świata”

lp.
1
2
3

OPIS
doposażenie stoisk brutto RR
sponsoring doposażenia stoisk
doposażenie stoisk netto RR

wartość
3 702,98
2 090,55
1 612,43
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4
5
6

wpływy ze stoisk RR
wpływy pomniejszone o koszt netto RR
wpływ z Pikniku do Funduszu RR

7 309,67
5 697,24
5 697,24
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