PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM nr. 11/05/2015

SZCZECIN 06/05/2015

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

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

Na zebraniu omówiono sprawy:

1. Prezydium postanowiło przekazać dyplomy znajdujące się na stanie rady do p. Kowalskiej
Dyplomy zostaną rozdane na zakończenie klas trzecich , szóstych oraz listy gratulacyjne dla
rodziców klas szóstych.
2. Rada ustaliła o przekazaniu kart zgłoszeniowych do świetlicy ,które zostały z ubiegłego roku
oraz skierowanie prośby do dyrekcji, aby druk był także dostępny również na stronie
internetowej szkoły [ do wydrukowania dla rodziców].
3. Prezydium podjęło jednogłośnie decyzje o zakupie lodów na dzień dziecka dla całej szkoły
bez względu na brak wpłaty komitetowe niektórych klas. Lody zostaną wydane w dniu
sportu, który zostanie zorganizowany 1 czerwca.
4. Na zebraniu został złożony wniosek Przewodniczącej o zakupie drobnego upominku dla
wszystkich dzieci klas „0” oraz klas „ 1-3”. Upominki zostaną wręczone bez względu na wpłatę
komitetu przez klasy, w dniu zakończenia roku szklonego. W tej sprawie odbyło się
głosowanie: za zakupem upominków 5 osób, wstrzymała się 1 osoba. Prezydium postanowiło
kontynuować tą praktykę w latach następnych.
5. Rozpatrzono podania :




Pismo wydrukowane z poczty prezydium nadano nr. 52a/ 201415 – lista uczniów
klasy 5e [ komitet] oraz w tym prośba o zwolnienie jednej uczennicy z opłaty na
komitet ze względu na trudna sytuacje rodzinna – zgoda członków.
Podanie wydrukowane z poczty prezydium nr. 52b/ 201415 – prośba o zwolnienie z
opłat na komitet pieciu uczniów z klasy 4d ze względu na trudna sytuacje materialną
– zgoda członków.
Podanie 53/201415 dotyczy prośby Pielęgniarki w doposażeniu gabinetu
profilaktycznego SP16- termometr bezdotykowy, kredki kolorowanki, wieszak na
ręczniki jednorazowe, czajnik bezprzewodowy, materiały i środki opatrunkowe. W





ssprawie tego podania odbyło się głosowanie: za poparciem podania było 5
członków, przeciw 1 członek.
Podanie 54/2014515 dotyczyło prośby o zwrot kosztów zakupionych książek na
poczet nagród dla klasy 1c w związku z zakończeniem roku szkolnego. Prezydium nie
wyraziło zgody z uwagi na fakt, że RR nie refunduje zakupu nagród na zakończenie
roku szkolnego [ nie mamy w preliminarzu]. Finansowanie nagród powinno odbyć się
ze zwrotu 50% z RR lub środków klasowych Rodziców uczniów.
Podanie 55/201415 dotyczyło zwrotu 50% dla klasy 3f. Po zweryfikowaniu wpłat
przez skarbnika , zostanie przelana odpowiednia kwota w formie zaliczki do
późniejszego rozliczenia.

Terminu kolejnego zebrania rady nie ustalono. Wszystkie pisma oraz podania zawarte w protokole
znajdują się w załączniku nr. 9/05/201415.

