SZCZECIN 30/01/2014

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW nr 7/01/2014

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

NA SPOTKANIU OMÓWIONO SPRAWY:

1.Omówienie i rozpatrzenie podań.
- Podanie Samorządu Uczniowskiego z prośbą o pomoc w zakupie: drukarki ze skanerem, gilotyny do
cięcia papieru oraz kroniki. Zgoda na zakup gilotyny i kroniki [zakupu dokona Prezydium]. Brak zgody
na zakup drukarki ze skanerem-brak środków w preliminarzu.
Nr 39/201314, u sekretarza RR.
- Podanie Samorządu Uczniowskiego z prośbą o zakup czterech bel materiałów w różnych kolorach na
potrzeby działalności. Zgoda na zakup dwóch kolorów materiałów. Zakupi Prezydium.
Nr 40/201314, u sekretarza RR.
- Podanie złożone przez Bibliotekę Szkolną z prośbą o zakupienie nowej lektury do klasy czwartej
„WŁADCA LEWAWU”,szt.20. Zgoda na zakup, którego dokona Prezydium.
Nr 41/201314,u sekretarza RR.
Przy podaniu nr 41/201314 odbyło się głosowanie: za zakupem 20 szt. było sześciu członków
prezydium, 1 osoba była za zakupem 10szt.
- Podanie złożone przez Elżbietę Stanczewską , lektor j. niemieckiego - prośba o wsparcie
zamontowania 10 poprawnie działających lamp w sali nr.32 [dot. dodatkowych zajęć z j. niemieckiego
dla klas młodszych]. Podanie rozpatrzone negatywnie - brak środków w preliminarzu na rok
2013/2014.
Nr podania 42/201314,u sekretarza RR.
- Podanie ze strony Dyrekcji o wsparcie finansowe naprawy dwóch kserokopiarek w kwocie 1490 zł
oraz pomoc w zakupie tonera. Pismo zwrotne Prezydium do Dyrekcji - negatywne rozpatrzenie
prośby o pomoc w sfinansowaniu naprawy [brak środków na ten cel]. Zgoda Prezydium na zakup

tonera. W preliminarzu przeznaczono środki na zakup tonerów -2 szt. na semestr. Prośba pisemna
Prezydium do Dyrekcji o przekazanie faktur za zakup tonerów w pierwszym semestrze.
Nr 43/201314.
2. Podjęcie decyzji o uzupełnieniu stanu mundurków [koszulki, blezery – uzupełnienie rozmiarówki].
Zamówienia dokona skarbnik prezydium RR. Kolejne zamówienie Prezydium dokona dopiero w
czerwcu 2014.
3. NOC MŁODEGO NAUKOWCA – przedstawianie oferty na zakup koszulek i długopisów związanych
tematycznie z tym dniem. Ofertę przedstawił Robert Rogowiec. Prezydium nie dokonało jeszcze
wyboru.
4.Termin następnego spotkania Prezydium RR ustalono na 12 lutego 2014r.

