SZCZECIN 14/03/2014r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW nr. 10/03/2014

W spotkaniu wzięli udział :
1.Małgorzata Oyarce-Yuzuzelli
2.Anna Pikuła
3.Anna Kobesko
4.Julia Redkiewicz
5.Krzysztof Wawrzyniak
6.Grzegorz Ciesiółka

Na spotkaniu omówiono sprawy.
1. Przyjęto rezygnację Roberta Rogowca z pracy w Radzie Rodziców. Rezygnacja została złożona
05.03.2014r.
2. Wniosek złożony przez Przewodnicząca RR Małgorzatę Oyarce - Yuzzelli w sprawie wotum
zaufania dotyczącej jej pracy na stanowisku przewodniczącej. Wniosek został poddany
głosowaniu. Za zaufaniem głosowało 5 osób, , za brakiem zaufania 1 osoba Grzegorz
Ciesiółka.
3. Prezydium uzgodniło nagrody na konkursy na:
-Plakat Klasowy ,podanie nr.44/201314 : 1 i 2 m-ce [pizza dla całej klasy + list gratulacyjny], 3 m-ce i
wyróżnienie [ słodycze + list gratulacyjny]. Nagrody dostarczą członkowie Rady na lekcjach
wychowawczych. List gratulacyjny napisze w imieniu Rady Rodziców Przewodnicząca Małgorzata
Oyarce-Yuzuzelli.
-Mali Mistrzowie Języka , podanie nr.37/201314 : 1 m-ce [pióra wieczne firmy Parker, z grawerem ],
2m-ce [ długopis Parker, z grawerem], 3 m-ce [ słuchawki lub MP3], dla wszystkich uczestników
konkursu pamiątkowe długopisy z grawerem [ MALI MISTRZOWIE JĘZYKA 2014, druga strona
długopisu Rada Rodziców SP16].
4. Na zebraniu omówiono również wybór długopisów z grawerem i koszulek z nadrukiem związanych
z Nocą Młodego Naukowca 2014. Zbieraniem ofert zajmą się członkowie Rady.
5. Omówienie i rozpatrzenie podań.
- Podanie z prośbą o zwolnienie z opłaty za komitet rodzicielski w roku szkolnym 2013/2014. Rada
Rodziców po zweryfikowaniu podania podejmie decyzję o wydaniu zgody. Nr podania 49/201314, u
Sekretarza RR.
-Podanie z prośbą złożone w imieniu nauczycieli wychowania fizycznego przy SP16 o sfinansowanie
zakupu kasku i rękawic do gry w unihokeja. Rada Rodziców podjęła decyzję o wysłaniu Skarbnika do

nauczyciela Beaty Grodkowskiej w celu uzgodnienia wysokości finansowania. Nr podania 50/201314,
u Sekretarza RR.
5. Ponowne zrobienie rozpoznania rynku na wykonawcę lamperii na korytarzu w skrzydle 4-6.
Rozpoznaniem i zbiorem ofert zajmie się Grzegorz Ciesiółka oraz Małgorzata Oyarce-Yuzuzelli. Termin
składania ofert upływa 21.03.2014r. o godz. 15.30.
6.Na zebraniu został przyjęty wniosek Przewodniczącej w sprawie wytypowania nowego zastępcy.
Zaproponowane kandydatury to Anna Pikuła i Julia Redkiewicz. Za kandydaturą Anny Pikuły
opowiedziały się wszystkie osoby obecne na zebraniu z wyjątkiem Grzegorza Ciesiółki, który był za
kandydaturą Julii Redkiewicz.
7. Na wniosek złożony przez Skarbnika RR Krzysztofa Wawrzyniaka komisja rewizyjna sprawdziła
działalność Prezydium RR[ dotyczy umowy podpisanej w sprawie wykonania nowej podłogi w
skrzydle 4-6, oraz zgodność pracy Rady z regulaminem Rady Rodziców]. Wnioski zostaną
przedstawione pisemnie w najbliższym czasie.
Wszystkie podania i uchwały zapisane w protokole znajdują się w załączniku nr 8/03/14, u Sekretarza.
8. Następne zebranie Prezydium odbędzie się na początku kwietnia 2014r.

