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pierwszy termin, wtorek 17 lutego 2015 godz. 18:45
drugi termin, wtorek 17 lutego 2015 godz. 19:00

ZAGADNIENIA

1. 1% dla naszej szkoły

Akcja zbiórki 1% z podatku rozpoczęta - Przewodnicząca RR przygotowała informację w tej sprawie do odczytania na zebraniach

2. Budżet na rok 2014/2015 - przedstawiony przez Skarbnika RR - wydano 19423,29 PLN z posiadanych 96 912,33 (stan na grudzień 2014)
- ok. 10000 - zwroty

- 1700 - dyskoteka Andrzejki

- 907 - Mikołajki
- 8160 - zajęcia dodatkowe
- 2400 księgowość

3. Raport kasowy na dzień 31.12.2014

Raport przedstawiony do wglądu dla wszystkich przedstawicieli RR

4. Wpłaty składek, rozliczenie – uwagi i problemy

Skarbnik RR rozliczała klasy, które bez wątpienia zasłużyły na zwrot 20% wpłaconych składek. Część przedstawicieli przekazała dokumenty do 
rozliczenia.
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Analizowano wpłaty poszczególnych klas  i dyskutowano o ściągalności oraz o powodach, dla których niektórzy nie decydują się na wpłatę skła-
dek.
Zastanawiano się, co można poprawić. W RR panuje zgoda co do tego, by nie podkreślać, że składka jest dobrowolna - wprowadza to niepo-
trzebne zamieszanie i poczucie, że nie trzeba płacić składki. Rodzice powinni być informowani na bieżąco czym zajmuje się RR - na tyle, by po-
czuć się zaangażowani w jej prace i uwierzyć w to, że RR to społeczność, w której wszyscy współistniejemy, a pieniądze są przeznaczone tylko i 
wyłącznie dla naszych dzieci.
Może w przyszłym roku warto wystosować pismo, gdzie pojawi się sformułowanie - „Zwracamy się z prośbą, by wpłacić skłądkę w wysokości…” - 
w przedszkolu i w gimnazjum to działa - ludzie wpłacają składki, czując, że jest to w pewnym sensie ich obowiązek (pomimo, że prawnie nie 
jest)

Przewodnicząca RR wystosuje do rodziców list z podziękowaniem za wpłaty. List powinien zostać odczytany na najbliższych zebraniach klaso-
wych.

Konieczne jest ustalenie z Dyrekcją raz jeszcze listy rzeczy, które są finansowane ze składek RR - i przedstawienie ich wszystkim rodzicom. W 
tej chwili niejasności pojawiają się np. w przypadku balu 6-klasistów - podobno rodzice dzieci z klas 6 i tak płacą osobną składkę na bal. Z pienię-
dzy RR jest finansowany tylko dj - Przewodnicząca RR doprecyzuje to z Dyrekcją.

5. Tablica informacyjna RR

Do użytku RR zostanie oddana gablota za szkłem. Stara tablica zostanie usunięta, a na jej miejsce RR zakupi nową tablicę korkową 
w podobnym rozmiarze - sprawą zajmie się Karina Grygielska

6. Zajęcia dodatkowe i sportowe

RR powinna zostać wyłączona z pośrednictwa w płatnościach za zajęcia sportowe. Rozliczenia za zajęcia z tenisa powinny odbywać się bezpo-
średnio na linii Dyrekcja Szkoły - Kampinosport - sprawa zostanie przedstawiona Pani Dyrektor.

Skarbnik kontroluje rozliczenia zajęć dodatkowych - przypomina o wpłatach i pilnuje wypłat honorariów za usługi dla prowadzących zajęcia.
Zajęcia dodatkowe funkcjonują prawidłowo - bez zastrzeżeń.

7. Inne wnioski – kontynuacja rozmów zainicjowanych przez RR rocznik 2013/2014
- źródełka wody pitnej - zostanie założone źródełko przy stołówce
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- narożniki ochronne - są założone

- radiowęzeł szkolny - radiowęzeł prowadził kiedyś Mariusz Dżyga. Warto z nim porozmawiać, czy nie chciałby kontynuować tematu. 
Sprzęt jest, potrzebna jest tylko osoba, która by koordynowała tę kwestię. Być może trzeba poczekać do czasu zinformatyzowania 
szkoły.

- koła zainteresować - warto porozmawiać z Dyrekcją o poprawie jakości zajęć z koła informatycznego - nie są wykorzystywane możli-
wości dane uczniom

- tablice przy sali WF - sprawa w toku
- maty fitness - będą założone na korytarzu w tym semestrze
- gabloty na trofea sportowe - sprawa w toku
- usługi transportowe – jeden dostawca to niezbyt dobry pomysł - sprawa zostaje po staremu
- zbiorcze zamówienie książek na nagrody na zakończenie roku - zerówki powinny równie otrzymywać nagrody - dzieci też zasłużą
- menu obiadowe - wywieszane na tablicy RR

- zmiany numerów telefonu do Szkoły - stare działają, nowe zostaną zamieszczone na stronie www

8. Regulamin RR - zostanie zmieniony tak, by RR w obecnym składzie mogła kontynuować prace w przyszłym roku - bez wyboru kolejnych 
przedstawicieli

9. Spotkanie Komisji rewizyjnej oraz Skarbnika po spotkaniu RR
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Lista obecności

˗ w posiedzeniu wzięły udział 23 osoby

Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania.
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