Szczecin 3.10.2014 r.

PROTOKÓ Z ZEBRANIA PREZYDIUM nr.1/10/2014
W spotkaniu wzi li udzia :
-Anna Piku a
-Julia Radkiewicz
-Anna Kobesko
-Dorota Nowakowska
-Agnieszka Jaworska
-Krzysztof Wawrzyniak
-Marcin Boruch
-Anna Kobusi ska - przewodnicz ca Komisji Rewizyjnej
Na niniejszym zebraniu odby y si wybory do Prezydium Rady Rodziców.

1. PRZEWODNICZ CA – ANNA PIKU A
2. ZAST PCA PRZEWODN. – JULIA RADKIEWICZ
3. SKARBNIK – KRZYSZTOF WAWRZYNIAK
4. SEKRETARZ – ANNA KOBESKO
5. CZ ONEK – DOROTA NOWAKOWSKA
6. CZ ONEK – AGNIESZKA JAWORSKA
7. CZ ONEK – MARCIN BORUCH
Na zebraniu omówiono nast puj ce sprawy:

1) Rozdzielono zadania zwi zane z dzia alno ci Rady:
szafki – Anna Kobesko, Marcin Boruch,
wietlica – Anna Kobesko, Dorota Nowakowska,
ubezpieczenie – Agnieszka Jaworska,
mundurki – Anna Piku a, Julia Radkiewicz,
samorz d uczniowski – cz onkowie Rady.

3) W czasie tegorocznego festynu Po egnanie Lata zosta y wybrane naj adniejsze stoiska, w ród
klas, które si wystawi y. Przyznano trzy miejsca, nagrody ufunduje Rada Rodziców.
1. miejsce – KARNETY DO KINA DLA CA EJ KLASY 3A,
2. miejsce – PIZZA DLA CA EJ KLASY 5F,
3. miejsce – S ODKIE UPOMINKI DLA CA EJ KLASY 6D.

4) Prezydium postanowi o umówi si z panem Dyrektorem na spotkanie w najbli szym czasie.
Na zebraniu Rada zwróci si z pro

, aby pan Dyrektor wyznaczy nauczyciela do kontaktu

z Rad w celu polepszenia wspó pracy. Na zebraniu, równie poruszony zostanie temat czytelni,
na pro

rodziców dzieci z klas 4-6. Pro ba dotyczy o wyd

enie pracy czytelni, aby ci

uczniowie mieli gdzie poczeka do godzin popo udniowych na rodziców ,ewentualnie czekaj c
odrobi lekcje.

5) Na zebraniu rozpatrzono podania dotycz ce zwolnie z komitetu oraz z ubezpieczenia, pro by
o obj cie ubezpieczeniem oraz o wsparcie materialne ucznia. Nadano nast puj ce numery
poda

1/2014/15, 2/2014/15, 3/2014/15, 4/2014/15, 4a/2014/15, 5/2014/15, 5a/2014/15,

6/2014/15, 7/2014/15, 8/2014/15 - zgoda.
W przypadku pada nr 4a/2014/15 i nr 5a/2014/15 odby o si g osowanie prezydium Rady
Rodziców za by y 4 osoby, 1 przeciw, 2 wstrzyma y si .
6) Rozpatrzono podanie nr 9/2014/15 klasy 0B – zwrot 50%. Klasa w wyznaczonym terminie
zebra a 100% wp at – zgoda.
7) Rada Rodziców otrzyma a podanie od Dyrekcji oraz Zespo u Humanistycznego SP16 z pro
o wsparcie finansowe organizowanego konkursu Mali Mistrzowie J zyka – podanie
nr 10/2014/15 - Prezydium nie podj o jeszcze decyzji.
8) Prezydium otrzyma o pismo od rodzica z naszej szko y, z pro
mo liwo

aby Rada Rodziców rozwa

sporz dzenia pisma i petycji do ZDiTM w sprawie parkowania pod szko

a

(cz ste

kontrole stra y miejskiej). Podanie nr11/201415. Prezydium ustosunkuje si do pro by.
9) Rada rozpocz a prace nad preliminarzem 2014/15.
10) Kolejnego terminu spotkania nie ustalono.
Wszystkie podania i pisma zawarte w protokole znajduj si w za czniku nr 1/10/201415.

