Szczecin 12/10/2015

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW
nr 1/10/201516
Zebranie odbyło się w składzie:
1. AGNIESZKA JAWORSKA
2. ANNA KOBESKO
3. MARCIN BORUCH
4. ANNA PIKUŁA
5. AGNIESZKA STRUŻEK
6. KATARZYNA BORKOWSKA
7. DOMINIKA GURBIN
8. JULIA REDKIEWICZ
Na zebraniu obecni byli również przedstawiciele komisji rewizyjnej:
1. ANNA KOBUSIŃSKA
2. ANNA MARCINKIEWICZ
Przewodnicząca zebrania Agnieszka Jaworska powitała wszystkich obecnych oraz omówiła działalność
Prezydium Rady Rodziców jak i zadania spoczywające na jego członkach po czym zaproponowała
następujący porządek obrad:
1. Wybory nowego składu Prezydium Rady Rodziców;
2. Podział stałych zadań związanych z działalnością Rady Rodziców;
3. Rozpatrzenie podań.
Ad.1
Ustalono, że wybory przeprowadzone zostaną głosowaniem jawnym.
Na stanowisko Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców obecni zaproponowali trzy kandydatki:
Agnieszkę Strużek, Dominikę Gurbin, Agnieszkę Jaworska.
Poszczególne kandydatki otrzymały następującą ilość głosów:
Agnieszka Jaworska - za 6 osób
Agnieszka Strużek - za 1 osoba
Dominika Gurbin - za 1 osoba
Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Prezydium Rady Rodziców obecni zaproponowali dwie
kandydatki : Agnieszkę Strużek i Julię Radkiewicz.
Poszczególne kandydatki otrzymały następującą ilość głosów:
Agnieszka Strużek - za 4 głosy,
Julia Redkiewicz - za 4 głosy

Wybór Wiceprzewodniczącego pozostawiono Przewodniczącemu Prezydium.
Kandydaturę Katarzyny Borowskiej na stanowisko Skarbnika Rady Rodziców przyjęto jednogłośnie.
Kandydaturę Dominiki Gurbin na stanowisko Sekretarza Rady Rodziców przyjęto jednogłośnie.

Ad.2
Omówiono zakres, zawansowanie prac oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszczególne
zadania. Przydzielono:
Świetlica - Anna Kobesko i Agnieszka Strużek,
Szafki - Anna Kobesko, Marcin Boruch
Ubezpieczenia - Anna Pikuła, Agnieszka Jaworska
Mundurki - Julia Redkiewicz, Agnieszka Strużek,
Internet - za obsługę strony internetowej odpowiedzialnym wyznaczony został Marcin Boruch.
Zdecydowano, że osoby zajmujące się poszczególnymi zadaniami zobowiązane są do odpowiadania
na korespondencję mailową dotyczącą tychże działów. Nadzorem nad pocztą główną zajmuje się
Przewodnicząca Agnieszka Jaworska, ona też odpowiadać będzie na korespondencję mailową nie
związaną z żadnym z ww. działów.
Konkursy - ustalono, że Przewodnicząca Agnieszka Jaworska wyznaczać będzie osoby odpowiedzialne
za pomoc przy organizacji konkursów w odpowiednim dla nich terminie.
Ustalono również harmonogram wydawania mundurków szkolnych.
Dzień nauczyciela - dla uczczenia tejże okazji postanowiono wręczyć kartki okolicznościowe, w
których umieszczone zostaną życzenia od Rady Rodziców oraz cukierki a ww. dostarczone zostaną do
pokoi nauczycielskich przez członka Prezydium.

Ad.3
Podanie nr 79/201516
Podanie skierowane do PRR w dniu 8 września br. przez wychowawczynię klasy Ii Panią Justynę
Malanowską z prośbą o dofinansowanie ½ kosztów autokaru, transportującego dzieci na festyn
Bezpieczny Pierwszak. Nieparzysta liczba klas pierwszych spowodowała, iż uczniowie Pani
Malanowskiej zmuszeni byli ponieść większe koszta wyjazdu niż klasy pozostałe.
Ze względu na datę wpływu podanie rozpatrzone zostało mailowo. PRR jednomyślnie przychyliło się
do prośby wychowawczyni klasy Ii i dofinansowała cenę autokaru w 50%.

Podanie nr. 1/201516
Jak co roku Zespół Humanistyczny zwrócił się z prośbą o dofinansowanie organizowanego przez
szkołę konkursu Mali Mistrzowie Języka w wysokości 1000 pln.

Mając na względzie, że konkurs ów odbędzie się w późniejszym terminie a do PRR skierowano szereg
podań o wcześniejszym terminie realizacji, postanowiono przełożyć rozpoznanie wniosku na
następne zebranie.

Podanie nr 2/201516
Wniosek skierowany przez Panie: Annę Złotnik - pomoc psychologiczna oraz Bożenę Sajewicz –
pedagog szkolny, dotyczące dofinansowania w wysokości 100 pln do materiałów papierniczych
niezbędnych, do realizacji programów ogólnoszkolnych Szkoła wspiera rodziców, Program
poprawiający dyscyplinę i bezpieczeństwo w szkole.
Wniosek jednogłośnie rozpatrzony został pozytywnie. Skarbnik zobowiązany został do przelania w/w
kwoty na wskazane we wniosku konto.

Podanie nr 3/201516
Prośba o dofinansowanie 50% ceny wyjazdu ucznia na Zieloną Szkołę .
Data wpływu wniosku - 27.09.2015r. spowodowała, iż został on rozpatrzony mailowo. PRR przychyliło
się do prośby. Skarbnik zobowiązany został do przelania w/w kwoty na wskazane konto.

Podanie nr 4/201516
Prośba dotyczyła sfinansowania oraz pomocy przy zakupie koszy i owoców, które uczniowie
dziewięciu klas pierwszych otrzymają na uroczystości Pasowania Uczniów, które to odbędzie się
16.10.2015r.
PRR jednogłośnie wyraziło zgodę, członkowie zobowiązani zostali do zakupu i dostarczenia
zamówienia. Zastrzeżono jedynie, aby zakupione kosze zwrócone zostały do siedziby Rady Rodziców,
co pozwoli na wykorzystanie ich w roku przyszłym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych
kosztów.
Podanie nr 5/201516
Wniosek skierowany przez Samorząd Szkolny o dofinansowanie wydatków związanych z działalnością
Samorządu Uczniowskiego tj. artykułów papierniczych, nagród w konkursach oraz działalności
kulturalno - oświatowej.
PRR zadecydowało, że kwota udzielonego dofinansowania uzależniona będzie od Planu pracy
Samorządu Uczniowskiego, który to przekazany zostanie Radzie Rodziców w terminie późniejszym.
Podanie nr 6/201516
Wniosek Drużynowej 6 Gromady Zuchowej Hufca Szczecin o sfinansowanie zakupu chusty Klanza ,
cena artykułu około 350 pln.
Dyskusja oraz analiza rozmaitych akcji jakie organizacja ta może przeprowadzać na rzecz pozyskania
środków finansowych, między innymi na zaspokojenie swoich potrzeb oraz fakt, że Gromada ta
zrzesza również uczniów SP16, zaproponowano głosowanie jawne nad dwoma sposobami
finansowania tj.:

50% ceny artykułu - za 5 osób
100% ceny artykułu - za 3 osoby
PRR podjęło decyzję, że możliwe jest dofinansowanie 50% ceny chusty Klanza.
Podanie nr 7/201516
Wniosek skierowany przez Panią Katarzynę Wojciechowską – nauczycielkę przyrody w SP16. Prośba
dotyczyła zakupu ziemi oraz zorganizowania jej wymiany w szkolnym Eko-ogródku.
PRR ustaliło, iż przed podjęciem decyzji o kwocie dofinansowania niezbędne jest uzyskanie danych
dotyczących ilości ww. materiału, kosztów jego transportu oraz wymiany.

Podanie nr 8/201516
Prośba przedstawicieli klasy 2c dotycząca należytego zwrotu 50% wpłat jakiej dokonano na konto
Rady Rodziców.
Skarbnik RR został zobligowany do przelania pieniędzy, które nastąpi po wcześniejszym
zweryfikowaniu wpłat.

Podania nr 9/201516 - 22/201516
W/w podania dotyczyły próśb o zwolnienie z opłat na Radę Rodziców oraz objęcie ubezpieczeniem ze
względu na trudną sytuacje materialną.
PRR przychylnie rozpatrzyło wszystkie wnioski.
Terminu kolejnego zebrania PRR nie ustaliło.

