Gdynia, 2016-10-27

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY ZSSO W GDYNI W DN. 27 PAŹDZIERNIKA 2016r.

Celem spotkania Rady Rodziców, składającej się z przedstawicieli Trójek Klasowych poszczególnych
klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum było omówienie i zatwierdzenie spraw bieżących,
zgodnie z informacjami poniżej.
Lista osób obecnych na spotkaniu Rady Rodziców: załącznik nr 1
Podczas spotkania:
1. Odczytano i zatwierdzono protokół z poprzedniego spotkania Rady Rodziców.
2. Podjęto uchwałę dotyczącą zmian "Regulaminu Rady Rodziców" oraz zmian „Regulaminu
korzystania z szafek szkolnych”.
3. Podjęto uchwałę dotyczącą "Planu finansowego na rok szkolny 2016/2017".
4. Podjęto uchwałę dotyczącą dofinansowania prób zespołu muzycznego.
5. Podjęto uchwałę dotyczącą dofinansowania akcji w bibliotece szkolnej.
6. Podjęto uchwałę dotyczącą finansowania nagród w ramach Akcji Sportowa biega oraz omówiono
przebieg akcji.
7. Omówiono wydatki poniesione przez Radę Rodziców w miesiącach wrzesień-październik, tj.
a/ dofinansowania obiadów szkolnych ucznia/uczennicy ZSSO;
b/ dofinansowania udziału w wycieczce szkolnej ucznia/uczennicy ZSSO;
c/ zakupu tortu oraz kosza ze słodkościami na Dzień Edukacji;
d/ zakupu kosza ze słodkościami na Dzień Szefa Kuchni;
e/ zakupu dyń i przyborów na Święto Dyni;
f/ zakupu ksera podręczników szkolnych.
8. Omówiono chęć realizacji imprez okołoświątecznych, tj.:
a/ Festynu Świątecznego w dniach 5, 6, 7 grudnia podczas pierwszych trzech przerw.
W tym kontekście ustalono, że:
Na 5-go grudnia ciasta/ciasteczka pieką klasy ze szkoły podstawowej – po 3 ciasta z każdej klasy.
Na 6-go grudnia ciasta/ciasteczka pieką klasy z gimnazjum – po 3 ciasta z każdej klasy.
Na 7-go grudnia ciasta/ciasteczka pieką klasy z liceum – po 3 ciasta z każdej klasy.
b/ Koncertu Świątecznego połączonego z kiermaszem dla władz szkoły, nauczycieli, rodziców i
rodzin oraz wszystkich uczniów ZSSO - w dniu 16 grudnia od godz. 17.30.

Rada Rodziców chciałaby poprosić Dyrekcję, Siostrę Magdalenę Piotrowską i Panią Beatę Smolińską
oraz innych nauczycieli do włączenia się w organizację koncertu. Może ciekawą opcją byłoby
zaśpiewanie przez każdą z klas 1 kolędy / piosenki świątecznej? Mile widziany będzie również
aktywny udział rodziców w tej uroczystości.
Na 16-go grudnia ciasta/ciasteczka pieką wszystkie klasy ZSSO - po 3 ciasta z każdej klasy.
Do przygotowania na kiermasz: kartki świąteczne, lampiony ze słoików, bombki, łańcuchy, anioły i
inne ozdoby z masy solnej, choinki z bloku technicznego i inne. Wykonanie: dzieci, rodzice, przyjaciele
szkoły.
9. Omówiono chęć zorganizowania akcji ŚWIĄTECZNA PACZKA dla uczniów naszej szkoły. Rada
Rodziców zwróci się do wychowawców klas w celu rozpoznania potrzeb. Byłoby idealnie, gdyby
przygotowane prezenty odpowiadały na konkretnie zdefiniowane potrzeby uczniów i ich rodzin.
Alternatywnie: klasy mogłyby się włączyć w akcję Szlachetna Paczka lub akcję pomocy dla
Dziecięcego Hospicjum. Liczymy na inicjatywę Siostry w organizacji.
10. Omówiono ideę bookcrossingu – wymiany książek. Rada Rodziców zwróci się do władz szkoły z
pomysłem ustawienia regałów / półek / koszy z książkami w miejscach łatwo dostępnych – na
głównym holu.
11. Omówiono zawieszenie w czasie (przez władze szkoły) zakupu gablot na puchary i medale. Rada
Rodziców zwróci się do Dyrekcji szkoły z prośbą o priorytetowe potraktowanie tej sprawy.
12. Omówiono możliwość odliczania 1% podatku dochodowego na rzecz ZSSO za pośrednictwem
istniejących Organizacji Pożytku Publicznego. Do sprawdzenia z Izą Ciesielską, czy Rada Rodziców
mogłaby podłączyć się pod fundację gimnastyczek.
13. Omówiono chęć spotkania z klubami sportowymi w celu dyskusji na temat współpracy ze szkołą.
14. Omówiono potrzebę analizy odejść dzieci ze szkoły poprzez wypełnianie ankiety. Temat do
zasygnalizowania władzom szkoły.
15. Omówiono uruchomienie strony Rady Rodziców i jej podpięcie pod zakładkę Rada Rodziców na
stronie www.zsso.jou.pl zachęcając do jej aktywnego współtworzenia.
16. Dyskutowano temat związany z utworzeniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla klas
koszykarskich jako preferowany przez Radę Rodziców kierunek rozwoju i umacniania pozycji szkoły.
17. Omówiono udział szkoły w konkursie Wzorowa Łazienka zachęcając przedstawicieli klas do
aktywnego udziału w głosowaniu. Akcja trwa do 30 listopada.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców: 8 listopada 2016, godz. 17.00 = przed spotkaniami semestralnymi
z rodzicami zaplanowanymi na 17.30.
Do przygotowania przez Prezydium RR na to spotkanie: ksero z informacjami Rady Rodziców dla
wszystkich rodziców szkoły. (informacje do rozdania przez przedstawicieli Trójek Klasowych).

Protokół sporządziła Joanna Siemieniuk
Treść protokołu potwierdzili obecni na spotkaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1

