
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP nr 357

z dnia 12.01.2017 r.

1. Podsumowanie Kiermaszu Świątecznego

Uzbieraliśmy  5068  zł,  wydaliśmy  3000  zł  (1000  zł  –  materiały  plastyczne,  2000  zł  –  paczki

świąteczne). Zaangażowanych osób było ok. 30. Współpraca z Kołem Wolontariatu. Słabe strony:

wycena przedmiotów (potrzeba  więcej  osób  zaangażowanych (nie  zdążono wycenić  wszystkich

przedmiotów),  przemyślana  „polityka  cenowa”  (nie  doszacowano  cen  niektórych  bardzo

pracochłonnych przedmiotów).

2. Raport finansowy  – stan na 6.01.2017:

 DAROWIZNY – 247200 (szkoła: 17918, przedszkole: 6062, niezidentyfikowane: 740 zł)

 1% Z PODATKU 2016 –  9000 zł

Decyzja  o  informowaniu  indywidualnym  do  klas,  które  wpłaciły  najmniej.  Zadanie  dla

przewodniczących  oddziałów  klasowych  –  konieczność  zdiagnozowania  przyczyn,  obaw

niewpłacania – prośba o informacje zwrotne. 

3.  Głosowanie –  zakup prenumeraty czasopism do biblioteki szkolnej:

„Świerszczyk” – 96,8 zł (12 miesięcy)

„Kumpel” – 82,02 (12 miesięcy)

„Wiktor Junior” – 161 zł (12 miesięcy)

KOSZT:  339,82 zł 

Głosy za: 17 osób (uchwała nr 25).

4. Budżet partycypacyjny:

1) doświetlenie przejścia dla pieszych (składające: J. Pokrywko, M. Kryska-Mosur);
2) przebudowa parkingu (cel – większa przepustowość, składająca K. Malczyk);
3) trening słuchu metodą Tomatisa (opracowanie zespół szkolny).
Zebrano  podpisy  popierające  projekty.  Dodatkowo  RR  wysłało  wniosek  do  ZDM  z  prośbą

o doświetlenie przejścia dla pieszych przy szkole.

5. Powołanie zespołów: 

a)  kampania 1%  podatku 2017 r.  –  Ula Klimkowicz  (2h),  Agnieszka Słoniewicz (2m);  jako CEL
SZCZEGÓŁOWY akcji zaproponowano zakup książek do biblioteki szkolnej i przedszkola – propozycja
została przyjęta z aprobatą, decyzja jednak zapadnie po uzyskaniu informacji o wynikach odwołania
w konkursie Empiku (1000 książek dla biblioteki).

b) zakupy POMOCY EDUKACYJNYCH dla szkoły z pieniędzy zebranych z 1%  (6300 zł) na podstawie 
diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród nauczycieli –  Joanna Misiewicz-Karkut (3b);



c) zakup zabawek do przedszkola (3000 zł +  2700 zł z 1%) –  Joanna Wysocka (0d), Justyna Łukasiak
(gr. Gwiazdki);

d) szkolna wyprzedaż garażowa – wiosna 2017  – opracowanie planu – Arkadiusz Bekiesz (4b);

e) zakupy materiałów dekoracyjnych na szkolny bal karnawałowy – dyskusja propozycji przesłanej 
przez szkołę – kwestia ekologii, zaproponowano, aby zakupione materiały przynajmniej w części 
nadawały się do wielokrotnego użytku (Uchwała nr 26).
Bale w przedszkolu i „zerówkach”: będą przygotowane przez nauczycieli.

5. Pytanie do zebranych o pomysły na działania na rzecz dzieci i szkoły –  anonimowa ankieta 
oczekiwań wobec RR:

 „Stypendium naukowe RR dla najlepszych uczniów (np. po jednej osobie z danego poziomu 
edukacyjnego)”

 „Proszę, aby rada była apolityczna i nie wysyłała informacji związanych z polityką np. 
dotyczących zmian w reformie edukacji”.”

 „Zakup lektur szkolnych do biblioteki.”
 „Stypendium naukowe RR.”
 „Ognisko integracyjne RR, ognisko muzyczne.”
 „Proszę o wyegzekwowanie budżetu świetlicy + rozliczenie składek.”

6. Pozostałe:

–  informacja o oddziałach, które nadal nie uczestniczą w koncertach Filharmonii;
– pomysł nagradzania klas, które wpłacą najwięcej/najszybciej darowizn na fundusz RR;
–  zaopatrzenie gabinetu pielęgniarki w wodę (Konrad Fiszer);
–  pytanie o zeszłoroczną sprawę braku pieniędzy na koncie RR – 11.12.2016 r. RR złożyło zażalenie 
na umorzenie śledztwa do Prokuratury Rejonowej.

 

Obecnych: 17 osób (lista w załączniku)

Protokół sporządziła: Małgorzata Kryska-Mosur


