SZCZECIN 12.05.2016

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA TRÓJEK KLASOWYCH

Zebranie odbyło się w następującym składzie :
1.Prezydium Rady Rodziców
-AGNIESZKA JAWORSKA
-JULIA REDKIEWICZ
-ANNA KOBESKO
-ANNA PIKUŁA

-MARCIN BORUCH

-DOMINIKA GURBIN

2. Przedstawiciele trójek klasowych wg. listy obecności – załącznik nr 1
Porządek obrad:
1.

Przewodnicząca Agnieszka Jaworska poddała pod głosowanie dwie propozycje nagród dla uczniów
klas IV-VI .z dobrymi wynikami w nauce. Przedstawiciele trójek klasowych wybierali między
nagrodami rzeczowymi a książkami.
Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Komisja skrutacyjna : Marcin Boruch i Anna Kobesko
Uprawnionych do głosowania -24 osoby

Przewodnicząca ogłosiła, że za zakupem nagród rzeczowych było 20 osób, 4 osoby za zakupem
nagród książkowych.
2.

Przewodnicząca Agnieszka Jaworska przedstawiła propozycję obniżenia składki na Radę Rodziców do
kwoty 50pln bez możliwości uzyskania zwrotu 50% dla klas, w których wpłaty na RR dokonali wszyscy
uczniowie.
Uprawnionych do głosowania -24 osoby
Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Komisja skrutacyjna : Marcin Boruch i Anna Kobesko

Uprawnionych do głosowania -24 osoby.

Przewodnicząca ogłosiła, że propozycję przyjęto jednomyślnie.

3.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż dzieci w klasach III i VI , które nie mają opłaconej
składki na Radę Rodziców otrzymają dyplomy po uiszczeniu opłaty w wysokości 0,6pln.
4.

Dyskutowano nad propozycja wydania kwoty 1000 pln przekazanej na rzecz Rady Rodziców przez
absolwentów Szkoły 2014/2015.
Przewodnicząca Agnieszka Jaworska zaproponowała zakup ławki ( zwykłej lub np. z ładowarką do
telefonów) i tabliczką fundatora.

Anna Pikuła zaproponowała gromadzenia i pozyskiwanie środków na wymianę żwirowej nawierzchni
bieżni na nowoczesną- poliuretanową, znacznie bezpieczniejszą oraz przyjemniejszą w użytkowaniu
przez dzieci.
Dominika Gurbin poruszyła problem braku stref cienia na placu zabaw, zaproponowała budowę
podcieni lub w wersji najtańszej zakupu parasoli .

Przekazała zasugerowany przez wychowawców przebywających z dziećmi na placu zabaw , problem
braku toalet a co za tym idzie częstym załatwianiu przez dzieci potrzeb fizjologicznych „za górką”.
Proszono o rozważenie, propozycji wynajęcia toalety typu Toi Toi z serwisem w okresach wiosennym
i jesiennym, jednakże pomysł ten został uznany za trudny w realizacji.
5.

Julia Redkiewicz przedstawiła plan sprzedaży mundurków szkolnych. Postanowiono odstąpić od
zbierania zamówień oraz wpłat od osób zainteresowanych Sprzedaż będzie się odbywać bezpośrednio,
a co za tym idzie zostanie dokonany zakup partii.
6.

Anna Kobesko poinformowała zebranych o stanie technicznym szafek szkolnych oraz planowanej na
okres wakacyjny konserwacji oraz obniżeniu opłaty za dzierżawę do kwoty 20pln za semestr.
7.

Ostatnim planowanym punktem zebrania była kwestia „Pomocy uczniom z rodzin potrzebujących”.
Przewodnicząca Agnieszka Jaworska poinformowała zebranych o
przeznaczonych na ten cel w budżecie Rady Rodziców. Wiązałby się to z
budżetu Rady Rodziców. Propozycja została poddana głosowaniu.
Uprawnionych do głosowania -24 osoby
Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Komisja skrutacyjna : Marcin Boruch i Anna Kobesko

wyczerpaniu środków
przesunięcie środków z

Wniosek zwiększenia budżetu poparło 5 osób.
16 osób było przeciw.

2 osoby wstrzymały się od głosu.

Załączniki

Sporządziła: Sekretarz RR
Dominika Gurbin

1. Lista obecności na spotkaniu.

2. Uchwała w sprawie nagród dla klas III i VI

3. Uchwała w sprawie obniżenia kwoty składki na Radę Rodziców.

4. Uchwała w sprawie „Pomocy uczniom z rodzin potrzebujących”

