SZCZECIN 10/03/2015r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW nr. 10/03/201415

W SPOTKANIU WZIĘLI UDZIAŁ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agnieszka Jaworska
Julia Redkiewicz
Anna Kobesko
Anna Pikuła
Krzysztof Wawrzyniak
Marcin Boruch

Na spotkaniu rozpatrzono podania oraz wnioski:
1. Do rozpatrzenia wpłynęło podanie [nr.47a/201415], z prośbą o zapewnienie nagród w
konkursie na plakat klasowy. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski.
Nagrodzone klasy : 1 m-ce klasa 6E, 2 m-ce klasa 6F, 3 m-ce 4E, wyrózn. 5C.
Prezydium wyraziło zgodę na zakup nagród oraz uczestniczyło w ich wręczeniu.
2. Prezydium rozpatrzyło pozytywnie podanie 47b/201415 dotyczące zakupu nagród na szkolny
konkurs plastyczny pt. „ W krainie baśni Andersena”, zorganizowany dla klas 1-3. Zakupem
nagród zajął się członek rady.
3. Podanie 47c/201415 wpłynęło do rady z prośba o dofinansowanie wycieczki dla uczennicy
2f. Rada zwróciło się z pytaniem o uzupełnienie przybliżonej kwoty planowanej wycieczki
oraz o wysokość dofinansowania, sprawa w trakcie realizacji.
4. Podania 48/201415 oraz 49/201415 dotyczyły prośby o pokrycie w 100% kosztów wyjazdu na
zieloną szkołę dwóch uczennic kl.5F. W związku z tym odbyło się głosowanie : 1 osoba za
100% [ Anna Pikuła], za 65% reszta członków rady.
5. Prezydium wyraziło zgodę na dofinasowanie zakupu mundurków dla dwójki dzieci z gromady
zuchowej [podanie 50/201415]. Skarbnik przeleje przyznaną kwotę na konto w formie
zaliczki do późniejszego rozliczenia.
6. Podanie 51/201415 dotyczyło zwrotu 50% dla klasy 5F. Po zweryfikowaniu wpłat przez
skarbnika , na konto klasy zostaną przelane środki w formie zaliczki do późniejszego
rozliczenia.
7. Podanie 52/201415 dotyczyło prośby o dofinansowanie autokaru dla klasy 2a i 5a na Dni
Skandynawskie. Prezydium wyraziło zgodę na dofinasowanie w wysokości 50%. Skarbnik
przeleje przyznaną kwotę na wskazane konto.

Pozostałe sprawy:
Prezydium podjęło decyzję o zamówieniu i zakupie białych papierowych torebek z napisem „RADA
RODZICÓW”. Torebki zostaną wykorzystane do pakowania nagród na konkursy oraz na zakończenie
roku szkolnego. Ma to pomóc w identyfikacji nagród finansowanych ze środków Rodziców.
Zebraniem ofert oraz złożeniem zamówienia zajmie się wiceprzewodnicząca Julia Redkiewicz.
Dyplomy – rada podjęła o przekazaniu dyplomów dla szkoły, które znajdują się na stanie Rady. Rada
dysponuje dyplomami na zakończenie klas 3 , 6, oraz listami gratulacyjnymi dla rodziców. Zostaną
one przekazane Pani Kowalskiej.
Wszystkie podania znajdują się w załączniku nr.8/03/201415

Na tym spotkanie zakończno.

