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Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 otworzyła
Pani Dyrektor Dorota Smolińska, która przedstawiła listę ostatnich wydatków
szkolnych oraz plan przyszłorocznego budżetu.
Następnie głos zabrał dotychczasowy Przewodniczący Darek Stąsiek, który
wyjaśnił, czym zajmuje się Rada, jaka jest jej rola oraz odczytał listę obecności
nowych członków. Przewodniczący poprosił każdego o przedstawienie się.
Lista członków RR 2017/2018 wraz z istotnymi z punktu widzenia RR informacjami zostanie dołączona do sprawozdania.

SPRAWY BIEŻĄCE

1.

Wybór nowego Prezydium Rady
Po przeliczeniu oddanych głosów, Komisja skrutacyjna składająca się z:
Łukasza Sawionka oraz Bartka Brzezińskiego, ogłosiła następujące wyniki
wyborów:
Przewodniczący: Darek Stąsiek - 13 głosów na 25 głosujących
Wiceprzewodniczący: Iwona Postek-Turchońska - 12 głosów na 25 głosujących / Karolina Bielińska / Anna Durowicz
Skarbnik: Marta Rogozińska
Sekretarz: Karina Grygielska
Komisja Rewizyjna: Beata Bieńka/ Beata Bąk / Jacek Olszewski
Komisja wycieczkowa: Marta Rogozińska / Iwona Postek-Turchońska /
Marek Wyszyński / Adam Kostrzewa

2.

Składka na fundusz RR

RR jednogłośnie uchwaliła stawkę wpłaty na fundusz RR w roku szkolnym
2017/2018 - 120 PLN od dziecka. Przedstawiciele klas proszeni są o poinformowanie rodziców o konieczności uiszczenia tej opłaty z uzasadnieniem i podaniem listy rzeczy sfinansowanych w ubiegłym roku szkolnym z
tych pieniędzy. Utrzymana zostaje też możliwość uzyskania premii dla
klas, które wpłacą minimum 90% kwoty do 30.11.br. Marta Rogozińska
przygotuje ujednoliconą tabelkę dla wpłacających klas.
3.

Zajęcia dodatkowe
RR organizuje w tym roku szkolnym następujące zajęcia:
- malarstwo
- warsztaty kreatywne
- szachy
- zumbę z gimnastyką sportową
Sprawy związane z zajęciami koordynują: Karina Grygielska i Marta Rogozińska
Szczegóły dotyczące terminów rozpoczęcia zajęć - na stronie www
Zwrócono uwagę na konieczność większej kontroli przepływu uczestników
oraz zwiększenia roli prowadzących zajęcia w sprawowaniu funkcji kontrolnych.

4.

Mundurki
W szkole obowiązuje strój jednolity - mundurki szkolne w postaci koszulek
polo lub mundurka szytego na miarę. Wychowawcy poinformują o terminach pomiarów dla osób, którzy chcą zakupić mundurki na miarę.

5.

Kontakt z Panią Dyrektor i komunikacja między członkami RR
Zgłoszono potrzebę kontaktu z Panią Dyrektor podczas zebrań RR - co
kwartał, celem wyjaśniania na bieżąco spraw omawianych przez Radę.

6.

Harmonogram
Termin kolejnego zebrania RR z określa się na 23 października na godz.
19:00, tydzień przed planowanym zebraniem w klasach. Regułą jest organizowanie zebrań ok. tydzień przed zebraniami klasowymi.
W posiedzeniu RR uczestniczyło 25 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania.
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