PROTOKÓL Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP 360
16.04.2019
1. Podpisanie listy obecności
2. Odczytanie sprawozdania z działalności RR w roku szkolnym 2018/2019 (okres wrzesień 2018 - kwiecień 2019) pod
przewodnictwem p. Joanny Kargul oraz wyjaśnienie przyczyn jej rezygnacji z funkcji przewodniczącej Rady Rodziców
SP360.
3. Przyjęcie rezygnacji p. Joanny Kargul z funkcji Przewodniczącej Rady Rodziców w SP 360 przez zebranych
członków rady
4. Wybranie nowego Prezydium w głosowaniu:
p. Paweł Zgorzelski – Przewodniczący
p. Agnieszka Wiórkiewicz – Zastępczyni Przewodniczącego
p. Marta Lidkie – Skarbnik
p. Ewa Bębnowska – Sekretarz
5. Omówienie przygotowania strojów ludowych przez jednego z rodziców oraz związanych z konkursem tańców
kaszubskich wydatków. Zgodnie ustalono zwrot pieniędzy dla rodzica przygotowującego stroje kaszubskie za
wykorzystane materiały. Przegłosowano także zakup karty upominkowej do HOME&YOU w kwocie 100 zł dla p.
Damaz (w/w rodzica) w ramach podziękowania za uszycie strojów. Świetlica szkolna dołączyła się również do
dofinansowania części strojów oraz dołożyła 100 zł do karty podarunkowej.
6. Dyskusja dotycząca sposobu sfinansowania projektu koordynowanego przez p. Annę Lewandowską. Zgodnie
stwierdzono, że opcja „crowdfunding” z rozsyłanym do rodziców linkiem do wpłat dobrowolnych kwot na konto RR
pozwoli odciążyć wydatki RR. Poza tym, taka możliwość zbuduje świadomość i wspólnotę zarówno wśród rodziców,
jak i uczniów.
7. Omówienie szczegółów związanych z organizacją pikniku szkolnego:
- przedstawienie kosztorysu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa imprezy,
zamówienia karetki, zorganizowania pokazów pierwszej pomocy medycznej, namiotów do stoisk z atrakcjami, itp.
- ustalono treść apelu do rodziców uczniów, by – w miarę swoich możliwości – uzyskali od różnych biur
turystycznych, firm, dzielnic, instytucji materiały promocyjne, np. gadźety, broszury, gry, książki, które posłużą za
nagrody w trakcie konkursów/quizów/zawodów w dniu pikniku
- organizacja tzw. drugiego obiegu literatury dla dzieci, tj. stoiska, gdzie sprzedawane będą za symboliczną
złotówkę (lub 2zl) książki przyniesione wcześniej przez rodziców/uczniów; postanowiono, że stoisko obsługiwać
będzie szkolna biblioteka
- omówienie szczegółów dotyczących zakupu jednorazowych talerzyków, kubków, wody dla uczestników
pikniku oraz zakupu banera szkolnego
8. Zgodnie określono dofinansowanie zbiorów biblioteki szkolnej. Zakupione zostaną niektóre lektury szkolne do klas
na wszystkich poziomach.
W ramach akcji szkolnej rodzice zostaną poinformowani o przynoszeniu starych lektur do biblioteki. Szkoła będzie
mogła określić listę zapotrzebowania na konkretne książki po wspomnianej akcji.
9. Jednogłośne zaaprobowanie prośby Samorządu Szkolnego ws. sfinansowania przez RR KĄCIKA CISZY w szkole.
Zaaprobowanie przez RR sfinansowania Kącika Ciszy dla uczniów klas 4-8 z uzyskanych zwrotów za sprzedaż zdjęć
od firmy Comostudio w roku szkolnym 2018/2019. Zebrane pomysły uczniów oraz nauczycieli na aranżację przyznanej
przez Dyrekcję przestrzeni na ten cel zostaną wkrótce przedstawione RR.
10. Ustalenie kwoty z funduszy RR do przeniesienia na rok szkolny 2019/2020 – 5 000 zł. Wskazana kwota umożliwi
m.in. świetlicy zakup niezbędnych materiałów plastycznych, edukacyjnych na początku przyszłego roku szkolnego.
11. Zgłoszono braki w liczbie zdjęć grupowych w kilku klasach. Zaproponowano kontakt z firmą fotograficzną w celu
wyjaśnienia zaistniałego problemu, ewentualnie dodrukowania brakujących zdjęć. Wpływy na RR ze zdjęć wyniosły na
dzień 16.04.2019r. ok. 4500zl.
12. Przegłosowanie wniosku o utrzymaniu dostępności online protokołów z zebrań RR w SP 360 w formie jakiej
prezentowane były dotychczas. Sekretarz Ewa Bębnowska poprosi p. Annę Lewandowską o umieszczenie ostatnich 3
protokołów zebrań RR oraz wszystkich dotychczasowych uchwał w zakładce RR na stronie www.

