SZCZECIN 12/02/2014r.
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW nr. 8/02/2014

W SPOTKANIU WZIĘLI UDZIAŁ:
1. MAŁGOSIA OYARCE-YUZZELLI
2. KRZYSZTOF WAWRZYNIAK
3. ROBERT ROGOWIEC
4. ANNA KOBESKO
5. ANNA PIKUŁA
6. JULIA REDKIEWICZ
7. GRZEGORZ CIESIÓŁKA

NA SPOTKANIU OMÓWIONO SPRAWY:

1.OMÓWIENIE I ROZPATRZENIE PODAŃ.
- Podanie Samorządu Uczniowskiego z prośbą o przekazanie nagród dla czterech klas za konkurs na
plakat klasowy. Pisemna prośba RR do Samorządu o specyfikację zwycięzców. Podanie zostało
rozpatrzone pozytywnie na zakup nagród, którego dokona RR. Nr 44/201314, u Sekretarza RR.
- Podanie złożone przez Wychowawcę klasy Roberta Steciuka oraz Przewodniczącą klasy Annę
Kobesko z prośbą o dofinansowanie do obozu koszykarskiego dwojga uczniów z klasy 4D. Obóz
odbędzie się w Turowie k/Szczecinka w dn.22.02.14-03.03.2014r. Zgoda Rady na dofinansowanie po
50% na każdego ucznia. Jednocześnie prośba o przekazanie faktury po powrocie na przekazaną
kwotę. Podanie nr 45/201314, u Sekretarza RR.
- Podanie złożone przez p. Karolinę Kociubę w sprawie dofinansowania wyjazdu dzieci z klas 4-5 na
turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt do Buku w dn.28.02-02.03.2014r. Pomoc dotyczyłaby dofinansowania
transportu. Zgoda Rady. Jednocześnie została napisana informacja z prośbą o przekazanie
specyfikacji, których dzieci dotyczy pomoc. Jednocześnie dwóch członków Rady postanowiło spotkać
się z p. Kociubą w sprawie zerowej wpłaty na komitet klasy 4B. Nr podania 46/201314, u Sekretarza
RR.
- Podanie z prośbą o pomoc finansową dla uczennicy klasy 5A – wychowanki p. Iwony Rybak. Rada
Rodziców wyraziła zgodę na podanie. Pomoc odbędzie się w formie zrobienia zakupów przez jednego
członka Prezydium według listy, którą dostarczy p. Iwona Rybak. Nr podania 47/201314, u Sekretarza
RR.

2. Rada Rodziców zaprosiła Samorząd Uczniowski na spotkanie. Niestety część dzieci z SU była chora.
Osobiście stawiła się wiceprzewodnicząca Santina Oyarce-Yuzzelli. Prezydium przekazało

podziękowania dla reszty składu za duże zaangażowanie
mieszkańców dzielnicy Gumieńce, która odbyła się w lutym.

w organizację imprezy talentów dla

3. Prezydium podjęło decyzję o zakupie pakietu biletów do kina w formie karnetu, z którego osoba
nagrodzona będzie mogła pójść do kina na dowolny film [w tym przypadku dot. Kina HELIOS]. Karnety
będą rozdawane uczniom, którzy aktywnie działają na rzecz szkoły i swoich kolegów. Ta forma
nagrody będzie przyznawana na wniosek nauczyciela, który pracuje z takimi uczniami i widzi, te
zaangażowanie.
4. Skarbnik RR na ostatnim zebraniu zdał relację ze spotkania z księgową RADY Rodziców. Pierwsze
rozliczenie za usługę księgowej tzn. wynagrodzenie odbędzie się w lutym 2014r.
Zreferowanie przez Skarbnika RR wpłat na komitet przez poszczególne klasy. Podjęcie decyzji przez
prezydium w związku z niską frekwencją wpłat na komitet o wystosowaniu listu do tych klas z prośbą
o wsparcie działalności Rady Rodziców.
5.Rada Rodziców podjęła decyzję o przeprowadzeniu inwentaryzacji w świetlicy, stanu książek
zakupionych ze środków pozyskanych w poprzednim roku szkolnym 2012/2013 i przedostatnim
2011/2012 na rzecz świetlicy przez rodziców. Osoby uczestniczące w inwentaryzacji: J.Cudo,
pracownik biblioteki szkolnej SP nr 16, sekretarz prezydium Anna Kobesko i Robert Rogowiec wice
przewodniczący prezydium.
6. Remont korytarza w skrzydle 4-6. Osoba odpowiedzialna za całość prac Małgorzata OyarceYuzzelli. Przedstawienie wykonawców i zainteresowanych firm. Wyboru wykonawcy Prezydium
dokonało na podstawie badania rynku. Wybrano firmę AMPEL , która za swojego wykonawcę
wskazała CASTOR Damian Studniarek. Dokumentacja dotycząca wyboru, wykonania i wynagrodzenia
u sekretarza RR.
7. Podjęcie decyzji o zebraniu ofert w związku z remontem skrzydła 4-6 [ dotyczy szafek i lamperii ].
Prośba o wycenę płyt i śrub do ich montażu. Tematem ofert zajmie się Robert Rogowiec i Grzegorz
Ciesiółka , członek RR.
8. Dystrybutory wody. Omówienie umowy. Po dokonaniu korekt Prezydium zaakceptowało umowę
najmu dystrybutorów. Umowa nie została podpisana.
9. Podanie złożone w imieniu Trójki Klasowej kl.2E, z prośbą o zwrot kwoty 50%, w związku z wpłatą
w roku 2012/2013r. [dot. Klasy 1E]. Zgoda RR. Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie na ostatnim
zebraniu RR tj. 30.01.2014r. Podanie nie zostało wpisane do protokołu przez niedopatrzenie
sekretarza RR. Nr podania 48/201314, u sekretarza RR.
Wszystkie podania zapisane w protokole znajdują się w załączniku nr.7/02/14, u sekretarza RR.
10. Termin następnego spotkania 05.03.14r.

