
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 24 listopada 2016 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 22
- Uprawnionych do głosowania – 22 – przedstawiciele klas: Ia, Ic, Id, IIa IIb, IIe, 

IIf, IIh, IIId, IIIe, IIIf, IIIg, IIIh, IIIi, IVb, IVd, IVe, Va, Vc, Vd, Ve, VIb, VIc, VIe, VIf

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania
1. Głosowanie  protokołu  z  poprzedniego  zebrania  (13  października  2016  r.)  - 

wszystkie głosy za przyjęciem protokołu.
2. Omówienie  wątpliwości  związanych  z  wprowadzeniem  na  stołówce  systemu 

MasterSzef - ze względu na konieczność przyjęcia budżetu na bieżący rok szkolny 
przesunięte zostało na kolejne zebranie.

3. Przedstawiono wniosek o przyjrzenie się w przyszłosci liście lektur - ponieważ 
lista  książek  zgłoszonych  przez  bibliotekę  jako  lektury  wzbudziła  pewne 
watpliwości.

4. Przedstawiciele klas 6 zgłosili potrzebę uzyskania od Dyrektora Szkoły informacji 
na  temat  organizacji  nauki  ich  dzieci  w  drugim  semestrze  -  w  związkuz 
planowaną reformą edukacji.

5. Następnie  odbyło  się   czytanie  budżetu  i  dyskutowanie  pozycji  budzących 
wątpliwości.
1. współudział w finansowaniu inwestycji zwiazany z montażem automatycznej 

bramy  wjazdowej  na  teren  szkoły  -  Rada  Rodziców  zgodziła  się  na 
sfinansowanie pilotów do bramy dla rodziców uprawnionych dzieci.

2. konkursy  -  przyjęto  finansowanie  nagród  w  konkursach  szkolnych,  a 
odrzucono wnioski o nagrody w konkursach dzielnicowych.

3. poproszono o wyjaśnienia w sprawie zakupu książek angielskojęzycznych do 
czytelni językowej - wnioskowana kwota 1200 zł

4. Przyznano  bibliotece  szkolnej  budżet  na  zakup  książek  w  kwocie  6tys. 
(wnioskowano 8tys.)

6. Przyjęto budżet na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 45 102,93 zł. Założone 
wpływy  (na  podstawie  średniej  składki  z  roku  poprzedniego)  47350  zł, 
zadeklarowane składki (na dzień uchwalania budżetu) 42350 zł. Wszyscy obecni 
głosowali  za  przyjęcie  budżetu  w  ustalonym  kształcie.  Preliminarz  wydatków 
Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.

7. Sprawy do zgłoszenia podczas spotkania z Panią Dyrektor
1. bal karnawałowy dla klas 1-3 bez atrakcji tj. skręcanie balonów i malowanie 

twarzy, bo zakłócają one prowadzone zabawy i konkursy, gdyż dzieci stoją w 
kolejkach do ww. atrakcji.

2. klasa  2h  zgłosiła  oglądanie  bajek  na  świetlicy  w  godzinach  pracy 
dydaktycznej.

3. Gdzie uczniowie starszych klas mają czytelnię, w której mogliby spędzać czas 
podczas oczekwiania na zajęcia, gdy mają tzw. okienko.

8. Uzgodniono,  że  w  grudniu  Rada  Rodziców  nie  spotka  się.  Kolejne  zebranie 
odbędzie się w styczniu.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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