SZCZECIN 30/01/2015

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW nr. 5/01/201415

W spotkaniu wzięli udział :
- Anna Pikuła
-Julia Redkiewicz
-Agnieszka Jaworska
- Anna Kobesko
- Krzysztof Wawrzyniak
-Marcin Boruch

NA ZERANIU OMÓWIONO SPRAWY:
1. Na zebraniu rozpatrzono podanie klasy 3 F, która zwróciła się o zwrot 50%. Po
zweryfikowaniu wpłat - skarbnik Rady Rodziców przeleje pieniądze na wskazane konto w
podaniu w formie zaliczki do póżniejszego rozliczenia. Nr. Podania 43/201415
Trójka klasowa również zwróciła się z prośba o dofinansowanie do imprezy zorganizowanej
dla dzieci z klasy 3F. Prezydium nie wyraziło zgody na dofinansowanie całej klasy, tylko dzieci
w trudnej sytuacji materialnej. Trojka klasowa 3F została poinformowana telefonicznie przez
Przewodniczącą Prezydium Annę Pikułę o decyzji Prezydium.
2.Do rozpatrzenia wpłynęło podanie [ nr.44/201415] z prośbą o zakup czterech białych
kompletów lampek choinkowych. Dwa komplety do dekoracji choinki w holu i dwa komplety do
dekoracji choinki w stołówce.
Prezydium wyraziło zgodę na zakup dwóch kompletów żaróweczek choinkowych, które będą
dekorowały choinkę w holu szkoły. Zakupem lampek zajmie się członek Prezydium.
3.Prezydium rozpatrzyło pozytywnie podanie nr. 45/201415, które dotyczyło prośby o zwolnienie z
opłaty na komitet uczennicy szkoły.
4. Do załącznika zostało włączone podanie nr.46/201415, które zostało rozpatrzone pozytywnie
drogą mailową przez członków Prezydium. Podanie zostało wrzucone do czerwonej skrzynki w
skrzydle 1-3 przez wychowawczynię klasy 1B. Podanie dotyczyło dofinasowania mikołajkowego
wyjścia klasowego dwóch uczniów.
5.Na zebraniu Trójek Klasowych, które odbyło się 24 listopada 2014 Prezydium zostało zobligowane
do złożenia dwóch pism do Dyrekcji. Pisma dotyczyły :

- wniosek o skontrolowanie funkcjonowania monitoringu szkolnego
- wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Sprawa dotyczy finansowania działalności świetlicy
szkolnej
Wszystkie pisma i podania znajdują się w załączniku 5/01/201415. W załączniku znajduje się pisma
do Dyrekcji , jak również odpowiedź Dyrekcji na pismo Rady dotyczące skontrolowania monitoringu.

Załączniki:
1. Pismo dot. Monitoringu szkolnego
2. Pismo w sprawie finansowania świetlicy szkolnej.

