SZCZECIN 24/11/2014r.

PROTOKÓ Z ZEBRANIA TRÓJEK KLASOWYCH nr. 4/11/201415

W SPOTKANIU WZI LI UDZIA :
PREZYDIUM:
-ANNA PIKU A
-JULIA RADKIEWICZ
-ANNA KOBESKO
-AGNIESZKA JAWORSKA
-DOROTA NOWAKOWSKA
-MARCIN BORUCH
-KRZYSZTOF WAWRZYNIAK
Przedstawiciele Trójek klasowych wg. Za czonej listy obecno ci.
W zebraniu na zaproszenie Prezydium uczestniczy y Pani Renata Krysi ska – koordynator wietlicy
oraz Pani Katarzyna W cha a – wychowawca wietlicy.
NA ZEBRANIU OMÓWIONO SPRAWY:
1. Po przywitaniu wszystkich zebranych Przewodnicz ca przedstawi a nowy sk ad Prezydium i
funkcje, jakie b
pe ni y poszczególne osoby.

2. Kolejnym punktem zebrania by o omówienie sprawy dotycz cej wietlicy a w szczególno ci
zakresu zakupów na wietlic , które pokrywane s z dobrowolnych miesi cznych sk adek
rodziców dzieci ucz szczaj cych do oddzia ów wietlicowych. Po przedstawieniu stanowiska
Pani Renaty Krysi skiej oraz skarbnika Prezydium, Rada Rodziców zobligowa a Prezydium
aby wyst pi do Dyrektora SP16 z nast puj cym zapytaniem: Jak kwot otrzymuje szko a
SP16 od Urz du Miasta na funkcjonowanie wietlicy?

3. Na zebraniu Prezydium przedstawi o projekt preliminarza na rok szkolny 2014/2015. Po
omówieniu punktów przedstawionego projektu , Rada Rodziców w g osowaniu jawnym,
opowiedzia a si za przyj ciem przedstawionej przez Prezydium wersji preliminarza. G osów
sprzeciwiaj cych brak.

4. Poruszono równie temat bezpiecze stwa dzieci w skrzydle 1-3. Na pro
zebranych
rodziców Prezydium wyst pi do Dyrektora SP16 z wnioskiem o skontrolowanie
funkcjonowania monitoringu szkolnego. Wniosek zwi zany jest z przedstawieniem na
zebraniu sytuacji, której by wiadkiem jeden z rodziców. Wielokrotnie zaobserwowano

sytuacje, w której uczniowie klas 1-3, pod pretekstem wyj cia do toalety, w trakcie zaj
lekcyjnych bawi y si na korytarzu , zje
y po por czach stromych schodów, b
ogl da y
bajki na telewizorze umieszczonym w holu przy wej ciu do budynku. W ten sposób uczniowie
klasy 1 sp dzili 35 minut lekcji.

5. Preliminarz oraz lista obecno ci znajduj si w za czniku nr.4/11/201415.

