PROTOKÓL Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP 360
14.05.2019
1. Podpisanie listy obecności
2. Poruszenie kwestii zwrotu pieczęci byłej Przewodniczącej Rady Rodziców do sekretariatu szkoły.
3. Uchwalenie zmian dotyczących nowego składu Rady Szkoły w związku ze zmianą Prezydium RR.
4. Dyskusja nad przydziałem klas do programu szkolnych warsztatów „Brak tolerancji dla przemocy” oraz nad
sposobami radzenia sobie z agresywnym zachowaniem uczniów w szkole. Skierowanie do Dyrekcji szkoły
prośby z udostępnieniem wyników ewaluacji przeprowadzonych zajęć.
5. Zgłoszenie przez członka RR problemu z agresywnym zachowaniem ucznia. RR zwróci się do Dyrekcji
szkoły z wnioskiem o udostępnianie informacji związanych z procedurami postępowania z tzw. „trudnym
przypadkiem” oraz problemami wychowawczymi agresywnych uczniów, którzy mogą stanowić zagrożenie dla
społeczności szkolnej.
6. Omówienie szczegółów związanych z organizacją pikniku szkolnego:
- stworzenie klasowego harmonogramu dyżurów rodziców przy określonych stanowiskach,
- sprzedaż gofrów i lodów prowadzona przez firmę zewnętrzną przyniesie szkole 20% całkowitego utargu ze
sprzedaży, które zostanie przekazane na konto RR w ramach darowizny,
- omówienie zakupu 7 namiotów w cenie 300 zł każdy oraz podarowaniu szkole banera na Piknik Szkolny
przez p. Graczyka (klasa 0b)
7. Zgodnie określono dofinansowanie zbiorów biblioteki szkolnej na kwotę 2 000 zł przekazywanych w tym
celu corocznie przez RR. Zakupione zostaną lektury szkolne do klas na wszystkich poziomach. Rodzice nadal
proszeni są o przynoszenie przeczytanych książek i lektur do biblioteki szkolnej w celu uzupełnienia jej
zbiorów.
8. Zgodnie ustalono, że zwrot pieniędzy za zdjęcia szkolne (30% całej kwoty) zostanie w całości
przeznaczony przez Radę Rodziców na zorganizowanie KĄCIKA CISZY dla uczniów klas 4-8.
9. Omówienie stanu konta na dzień 14.05.2019 r. – pozostaje około 3 200 zł (po odjęciu kwoty ok. 8 000 zł
przeznaczonej na dokupienie nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego).
10. Wyrażenie zgody przez RR na doposażenie sal lekcyjnych w np.: stojaki do map - sala geograficzna, filmy
edukacyjne do świetlicy i biblioteki (np. seria dokumentalna BBC, Planeta Ziemia, itp.), itp.
11. Ustalono zakup kwiatów dla Dyrekcji oraz bukietu/niewielkiego przydatnego prezentu do pokoju
nauczycielskiego na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
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