SZCZECIN 07/11/2014

PROTOKÓ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW nr. 2/11/201415

W SPOTKANIU WZI LI UDZIA :
1.ANNA PIKU A
2.JULIA REDKIEWICZ
3.ANNA KOBESKO
4.AGNIESZKA JAWORSKA
5.DOROTA NOWAKOWSKA
6.MARCIN BORUCH
7.KRZYSZTOF WAWRZYNIAK

NA SPOTKANIU ROZPATRZONO PODANIA:
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 13/201415, 21/201415, 23/201415, 24/201415,
25/201415, 26/201415, 27/201415, 30/201415, 31/201415, 32/201415, 33/201415,
36/201415, 38/201415, 39/201415, 40/201415.- zgoda.
Podania klas 1C,4E,1D i 1G, którym przys ugiwa zwrot 50% zosta y rozpatrzone
pozytywnie. Po sprawdzeniu wp at Skarbnik Rady Rodziców przela pieni dze na
wskazane konta w formie zaliczki do pó niejszego rozliczenia. Numery poda
12/201415, 19/201415, 28/201415, 35/201415.
Zespó przyrodniczy oraz zespó matematyczny zwróci si z pro
o zakup pomocy
do obsadzenia ekoogródka oraz o zakup nagród za konkursy matematyczne – zgoda.
Szczegó y zakupów zostan ustalone przez osoby z prezydium [ Anna Kobesko, Anna
Piku a].Nr. podania 14/201415.
Do Prezydium wp yn y podania o wparcie konkursów: konkurs recytatorski w
listopadzie, konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do szko y” dla klas 1-3, Mini
Turniej Miko ajkowy w pi ce no nej prze om listopada – grudnia, oraz pro ba
SAMORZADU UCZNOIWSKIEGO o wsparcie dzia alno ci w roku szkolnym 2014/15 –
zgoda. Cz onkowie Prezydium zajm si ustaleniem zakresu nagród oraz wparcia.
Numery poda : 16/201415, 22/201415, 29/201415, 34/201415.
Prezydium rozpatrywa o tak e podania z pro
o zakup papieru ksero [bia y oraz
kolorowy] do klas 1A,1F,1H oraz 1E. Zgoda na zakup papieru kolorowego. Brak
zgody na zakup papieru bia ego – proponowany zakup ze rodków klasowych. Osoby
z Prezydium zajm si dostarczeniem zamówienia. Numer poda 15/201415,
18/201415.
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Do rozpatrzenia wp yn y podania: o dofinasowanie wyjazdu na zielon szko [ p.
Anna Piku a zwróci si z pro
o sprecyzowanie podania], podanie o zakup antyram
dla pa pedagog oraz psycholog [ cz onek prezydium rozezna si w temacie], oraz
podanie p. Cudo z pro
o doposa enie czytelni – zgoda na przelanie pieni dzy [
100z ] w formie zaliczki do rozliczenia. Numer poda 17/201415, 20/201415,
37/201415.
Cz onkowie Prezydium rozpatrzyli ponownie podanie nr.10/201415 z pierwszego
zebrania. Przewodnicz ca Anna Piku a zwróci a si do Zespo u Humanistycznego z
pro
o sprecyzowanie jakie zosta y zaplanowane nagrody na konkurs.
Termin nast pnego zebrania Prezydium zosta ustalony na 14 listopada 2014r.

Wszystkie podania zawarte w protokole znajduj si w za czniku nr.2/11/201415.
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