SZCZECIN 13/02/2015

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW nr. 7/02/201415

W spotkaniu wzięli udział:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anna Pikuła
Agnieszka Jaworska
Julka Redkiewcz
Anna Kobesko
Dorota Nowakowska
Krzysztof Wawrzyniak
Marcin Boruch

Na spotkaniu omówiono sprawy:
1. Prezydium rozpatrzyło podanie nr. 10/201415 dotyczące dofinansowania konkursu Mali
Mistrzowie Języka. Prezydium przeprowadziło głosowania ,w jakiej kwocie wesprze konkurs –
cztery osoby za 450zł., dwie osoby za kwotą 300zł. Po głosowaniu ustalono kwotę 450zł.
Skarbnik dokona przelewu w/w na wskazane przez szkołę konto.
2. Prezydium rozpatrywało pismo Krajowej Informacji Podatkowej. Weryfikacją pisma zajmie
się Anna Pikuła.
3. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie przez wychowawców świetlicy SP16 zbiórki
karmy dla zwierząt ze schroniska, kiermaszu Walentynkowego, z którego fundusze zostaną
przekazane wychowankom Domu Dziecka oraz zbiórkę środków czystości, słodyczy, ubrań dla
wychowanków Domu Dziecka. Pismo złożone przez p. Katarzynę Wąchałę.
4. Ustalono tematy; które zostaną poruszone na spotkaniu z Dyrekcją. Termin zostanie ustalony
przez Przewodnicząca. Sprawy do poruszenia: mundurki [ dystrybucja, informacja do Trójek
klasowych], automaty do przekąsek, sklepik, kwestia czystości toalet, brak płynu do mycia rąk
w szatniach sportowych, stołówka [ powrót do rozmowy o ankietach do przeprowadzenia w
październiku], zdjęcia – wybór nowego fotografa na imprezy dzieci, wytypowanie jednego
miejsca na składowanie rzeczy pozostawione przez uczniów klas 4-6., ustalenie atrakcji
związanych z organizacją Dnia Dziecka
5. Ustalono wstępny termin zebrania trójek klasowych na 23 lutego,(poniedziałek) godz.17.30.
informacja zostanie podana na stronie Rady Rodziców oraz podana do Sekretariatu.
6. Na wniosek jednego z członków Prezydium na zebraniu przeprowadzono głosowanie za
odwołaniem przewodniczącej Anny Pikuły oraz powołaniem Nowej Przewodniczącej
Agnieszki Jaworskiej.
Wynik głosowania:
za odwołaniem dotychczasowej Przewodniczącej p. Anny Pikuły były 4 osoby, 2 wstrzymały
się.
ZA Powołaniem p. Agnieszki Jaworskiej były 4 osoby, 1 wstrzymuje. P. Agnieszka Jaworska
nie uczestniczyła w tym głosowaniu.
Wszystkie pisma oraz podania zawarte w protokole znajdują się w załączniku 7/02/201415.

W załączniku znajdują się pisma dotyczące spraw związanych z zakupem książek do świetlicy
w czerwcu 2014. Pisma złożone przez skarbnika Krzysztofa Wawrzyniaka.

