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SPRAWY BIEŻĄCE
1.

Składki na RR
Skarbnik RR przedstawiła listę wpłat i rozliczyła klasy, którym należy się
wypłata 20%.

2.

Strój szkolny
Bartek Brzeziński przygotował prezentację na temat mundurków szkolnego – prosimy o wyrażanie opinii, czy zależy nam rodzicom na tym, by
wprowadzić zmiany (i jak duże) w dotychczasowym regulaminie.

3.

Przerwy na świeżym powietrzu
Szkoła zorganizuje opiekę dla dzieci przebywających poza budynkiem
szkoły na przerwach. Musi być co najmniej 1 nauczyciel na grupę 25
uczniów – i ten warunek jest niezbędny, by wyjście na dwór było możliwe.

4.

Obiady
Posiłki są przygotowywane w ilości takiej, jaka została zgłoszona – dlatego nie ma możliwości korzystania z tzw. dokładki po wydaniu posiłków
wszystkim uczniom.

5.

Szachy
Do końca roku szkolnego zostawiamy dotychczasowego pana prowadzącego. Konieczna jest rozmowa o jego nieobecnościach z powodów
zdrowotnych oraz o tym, że uczestnicy zajęć powinni być informowani i
przygotowywani do turniejów szachowych. Jednocześnie poszukujemy
nowego prowadzącego, który na razie prowadziłby grupę równoległą.

6.

Inne zajęcia dodatkowe
RR (Karina Grygielska) we współpracy z dyrekcją przygotuje listę
wszystkich zajęć dodatkowych, jakie odbywają się na terenie szkoły –
tak, aby wszystko było jasne –jakie są kółka zainteresowań, jakie zajęcia
komercyjne, a jakie zajęcia z Rady Rodziców. Pomysły na nowe zajęcia z
RR – mile widziane. Mamy do obsadzenia poniedziałki i czwartki.

7.

Szafki szkolne
W tym roku będzie gotowy projekt szafek. Realizacja zaraz potem z budżetu Gminy w połączeniu z remontem szatni – pewnie nie wcześniej niż
na lata 2019/2020

8.

Kącik ekologiczny
Podjęto decyzję, że RR sfinansuje i zrealizuje kącik ekologiczny w szkole. Wcześniej odbędzie się konkurs na projekt.

9.

Akcje charytatywna
Szkoła bierze udział w różnych akcjach charytatywnych i RR będzie się
w nie włączać. Najbliższa akcja to pomoc w zakupie lekarstw dla Kresowiaków z Białorusi – RR przegłosowała, że wyda na ten cel 1000 PLN (1
osoba się wstrzymała). RR pomoże też w spakowaniu i przewiezieniu
paczek z darami od szkoły – zgłosili się na ochotnika: Bartek Brzeziński,
Marta Jaśkowska, Iwona Postek-Turchońska i Darek Stąsiek.
Kolejna akcja to wsparcie Towarzystwa Niewidomych w Laskach – w kościele 10 czerwca br. odbędzie się koncert chórów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wtedy zostaną zebrane pieniądze na rzecz Towarzystwa.

10. Konferencja historyczna
Szkoła chce zorganizować konferencję historyczną z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Monika Krukowska z RR sprawdzi możliwości
współpracy z UW w tym zakresie.
11. Upoważnienie do wypłacania z konta
Na wniosek przewodniczącego, RR zgodnie przyjęła uchwałę o upoważnieniu Iwony Postek-Turchońskiej oraz Anny Durowicz do wypłacania
pieniędzy z konta RR
12. Piknik
Piknik odbędzie się 26 maja. Tematem będzie życie w średniowiecznej
Polsce.
RR zorganizuje:
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- Łasuchowy Kącik
- loterię fantową
- namioty i parasole (Ania Durowicz zapyta o nie w gminie)
- stoisko z ziołami
- stoisko ceramiczne
- kociołek i grill (może z WAT-u?)
- współpracę z mnichami (Zakon Bonifraterów)
- prezentację o średniowiecznej szkole
- może kuglarzy?
- inne średniowieczne atrakcje – wszystkie pomysły mile widziane
Prośba o przedyskutowanie tematu pikniku na zebraniach.
13. Lista obecności i harmonogram
Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania. Termin
kolejnego zebrania RR zostanie podany drogą mailową.
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