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SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

24.11.2016 
przygotowane przez: 

Karina Grygielska 

 

pierwszy termin, wtorek 24.11.2016 r. godz. 18:45 

drugi termin, wtorek 24.11.2016 r. godz. 19:00 

 

 

Przewodniczący RR po powitaniu przybyłych i sprawdzeniu listy obecności podziękował tym, którzy 

aktywnie uczestniczyli w ostatnich szkolnych wydarzeniach - akademii z okazji Dnia Niepodległości 

oraz w obchodach Dnia Tolerancji. 

 

SPRAWY BIEŻĄCE 

 
 

1. Mikołajki 
 
Z uwagi na bliski termin Mikołajek, dyrekcja odrzuciła możliwość zmiany formuły obcho-
dów tego dnia w tym roku szkolnym. Jeśli RR chce zmienić zasady tak, by wszystkie 
dzieci otrzymywały te same prezenty od Mikołaja, należy wnioskować w tej sprawie już 
teraz do dyrekcji i zmiana zostanie wdrożona w przyszłym roku szkolnym. Tymczasem 
zasady pozostają bez zmian czyli klasy same decydują co dostaną dzieci od Mikołaja i 
przekazują prezenty w opisanych workach lub pudłach do sekretariatu szkoły.  
 
RR zakupiła strój Mikołaja i dwa stroje Mikołajek - do odbioru przez osoby, które zgłosiły 
się do pełnienia tych funkcji w sekretariacie szkoły. Mariola Bitner ma też swój strój 
śnieżynki na tę okazję. Ekipa Mikołajkowa w składzie: Adam Kostrzewa, Paweł Niedziejko, 
Mariola Bitner, Olga Franckiewicz - wręczy dzieciom drobne upominki w dniu 6. grudnia. 
 
Karolina Jasiniak zgłosiła się do zorganizowania słodyczy w pobliskim Carrefourze. Zgłoszono 
uwagę, że warto by opakować słodycze w celofan - będzie mail w sprawie ewentualnej organi-
zacji tego przedsięwzięcia.  
 
 
 

2. Rodzinna bombka świąteczna 

 
W szkole rozwieszono plakaty na temat szczegółów konkursu rodzinnej bombki - prace należy 
przekazywać wraz ze zgłoszeniem do kancelarii szkolnej do 5 grudnia. Stosowna informacja po-
jawi się też na stronie www - przypomnienie, a później wyniki konkursu i zdjęcia z kiermaszu. W 
dniach 5-7 grudnia komisja konkursowa w składzie: Sylwia Domagalska, Darek Stąsiek, Ania 
Bojda, Mariola Bitner i Elżbieta Dąbrowska zajmie się realizacją projektu. Wyniki zostaną ogło-
szone 9 grudnia i wtedy do wszystkich uczestników trafią dyplomy. Ich treść przygotuje Elżbieta 
Dąbrowska, wydrukiem zajmie się Darek Stąsiek, a ich rozdaniem Ania Durowicz i Marta 
Rogozińska. 12 grudnia podczas zebrań klasowych zostanie zorganizowany kiermasz, podczas 
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którego RR zajmie się sprzedażą bombek. Pieniądze trafią do klas. Lista osób przydzielonych do 
obsługi stoiska zostanie przesłana mailem. Zostaną  też przygotowane i rozdane dyplomy dla 
wszystkich uczestników, komisja kupi niespodzianki dla zwycięzców (6 sztuk - 1-3 miejsce w po-
dziale na klasy 1-3 / 4-6 - I miejsce - rzecz za 100 PLN, II miejsce - 80 PLN, III miejsce - 50 PLN), 
spisany będzie protokół końcowy. 

 
 
3. Składka na RR 

 
Ustalono, że RR czeka na składki od klas do końca grudnia w związku z małą częstotliwością 
zebrań klasowych (brak zebrania w listopadzie). 

 
4. Budżet RR - cele 

 
Aby sensownie wydać pieniądze RR, powstał pomysł, by zebrać potrzeby nauczycieli 
(ich pomysły na co zagospodarować środki). RR wystosuje specjalne zapytanie do ka-
dry i wybierze propozycje do realizacji, które następnie zatwierdzi dyrekcja. Koordynacją 
projektu zajmie się jego pomysłodawca Paweł Niedziejko. Przygotowany zostanie regu-
lamin treść zapytania ofertowego, a pomysły będą dyskutowane podczas zebrań RR. 

 
 

5. Harmonogram spotkań 

Termin kolejnego zebrania RR - 27 lutego 2017. Jeśli będzie potrzeba, wcześniejszy termin zo-
stanie podany w mailu.  

Zebranie Rady 2016/2017 Zebranie z rodzicami 

07 luty 2017 27 lutego 2017 

28 marca 2017 03 kwietnia 2017 

27 kwiecień 2017 08 maja 2017 

30 maja 2017  

 

 

9. Frekwencja 

W posiedzeniu RR uczestniczyły 22 osoby. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do 
Sprawozdania. 

 

 


