Protokół ze spotkania Prezydium

Data: 22 marca 2016 r.
Uczestnicy: Katarzyna Borkowska, Agnieszka Jaworska
Julia Redkiewicz, Anna Kobesko, Anna Pikuła, Marcin Boruch

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Prezydium – Agnieszka Jaworska
przedstawiając tematykę spotkania.
Ustalenia:
1. Dyplomy dla klas III
Ustalono, że zostaną one zakupione tylko dla osób, które mają opłaconą
składkę na RR w br. Będą również zakupione dyplomy dla klas VI. Jeżeli
cena druku będzie atrakcyjna, zakupimy dyplomy również na Pasowania
Pierwszoklasisty. Ustaleniem kosztu drukowania zajmie się Pani Anna
Kobesko. Na podstawie ceny zostanie ustalona ilość tych
dyplomów. Ustalono, ze osoby z nieopłaconą składką będą mogły nabyć
od RR dyplom po kosztach wydruku.
2. Ustalenia dot. zakończenia roku szkolnego i nagród dla dzieci.

- na spotkaniu Trójek klasowych będzie podjęta decyzja dotycząca formy
nagród- czy rzeczowe, czy książkowe.
Ustalono również, że z okazji ukończenia roku szkolnego upominek od
Rady Rodziców dostaną wszystkie dzieci z opłaconą składką RR.
- na podstawie ocen semestralnych zostanie sporządzona przez
Skarbniczkę RR symulacja wysokości tych nagród.
3. Talentiada

RR podjęła decyzję o uczestnictwie w tym konkursie m.in. poprzez zakup
nagród. Szczegóły ustali Przewodnicząca w rozmowie z Dyrekcją.
4. Podania do rozpatrzenia:
- podanie klasy III e o sfinansowanie wyjścia do kina. Wynik głosowania jednogłośnie za przyznaniem dofinansowania. Odpowiedź przygotuje
Przewodnicząca.

- podanie klasy Anny Pikuły. VI F o sfinanowanie wyjścia klasy po
sprawdzianie szóstoklasisty. W ramach ogłoszonego przez
Przewodniczącą głosowania 4 osoby były przeciwne , dwie były za.
Zgłoszono propozycję przyznania 50 % wnioskowanej kwoty tj. 6 zł. W
kolejnym głosowaniu 4 osoby były za, dwie przeciwne.
5. Zakup toreb.

Pani Julia Redkiewicz poinformała o konieczności zakupu toreb z napisem
RR, w której wręczane są nagrody. Ma to na celu czytelne pokazanie,
które nagrody są finansowane z RR. Członkowie zgodzili się na zakup, ich
ilość i wielkość będzie ustalona po decyzji o ich formie.
8.Zakup kamizelek odblaskowych.

Ze środków pozostałych z zakupu sprzętu komputerowego (800
zł)zostaną zakupione kamizelki odblaskowe. Będą z nich korzystać
wszyscy uczniowie szkoły wychodzący poza jej obszar. Ich zakupem
zajmie się Pani Kasia Borkowska- Skarbniczka RR.
9. Spotkanie Trójek Klasowych wstępnie zaplanowano na połowę
kwietnia.

Na tym spotkania zakończono.

Protokół w zastępstwie nieobecnej Pani Sekretarz sporządziła
Przewodnicząca RR Agnieszka Jaworska.

