Gdynia, 2017-01-10

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY ZSSO W GDYNI W DN. 10 STYCZNIA 2017r.

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
Obecni na części spotkania dot. oferty zakupu serwera, propozycji zakupu laboratorium, a także
odliczania 1% byli Dyrektorzy Marek Prusak i Marcin Jankowski.
Podczas spotkania:
1. Podsumowano w formie ulotki Rada Rodziców News działania za miesiące listopad-grudzień
2016
a. Akcja Sportowa Biega – 4 nagrodzone klasy skorzystają z nagród w drugim semestrze
b. Zakończenie akcji Wzorowa Łazienka – Szkoła Sportowa wśród 200 wyróżnionych
szkół. Nagroda: zapas Domestosa na 1 rok. Podziękowania za zaangażowanie!
c. festyn świąteczny Mikołajki – podziękowania dla rodziców za pyszne ciasta.
Zebraliśmy: 867 PLN
d. koncert świąteczny z kiermaszem – podziękowania dla rodzin za zaangażowanie,
obecność, ciasta, ozdoby. Zebraliśmy: 1366 PLN
e. Od 1 stycznia ruszyła możliwość płatności przelewem za obiady szkolne.

2. Uchwalono:
a. Podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków zebranych podczas Mikołajek i
koncertu na dofinansowanie obozów zimowych w łącznej kwocie 1500 PLN.
b. Podjęto uchwałę dotyczącą dofinansowania zakupu serwera do nowej pracowni
komputerowej w kwocie do 4200 PLN.
c. Podjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia przez Radę Rodziców ZSSO do akcji
odliczania 1% podatku dochodowego za rok 2016 na rzecz Szkoły Sportowej w Gdyni,
za pośrednictwem Fundacji Rodzice Szkole. Podjęto decyzję o przystąpieniu do
aktywnej promocji tej akcji.
d. Podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków zgromadzonych na koncie Rady
Rodziców do 20.000 PLN na zakup laboratorium językowego, jeśli taka będzie
również rekomendacja grona pedagogicznego, w szczególności nauczycieli języków
obcych.

e. Podjęto uchwałę dotyczącą wnioskowania przez Radę Rodziców do dyrekcji szkoły (i
jeśli taka będzie potrzeba do Prezydenta Urzędu Miasta Gdynia) o przesunięcie
środków przyznanych z UM na remont małej sali gimnastycznej w kwocie 40.000 PLN
na remont szatni i łazienek w części sportowej obiektu.

3. Omówiono wydatki poniesione przez Radę Rodziców w miesiącach listopad-grudzień tj.
a. dofinansowania wyjazdu klasy VIA do Warszawy, do telewizji na nagrania
HitHitHura. (200 PLN)
b. sfinansowania Żywej Lekcji Hstorii dla uczniów gimnazjum (450 PLN)
c. dofinansowania wyjazdu uczennicy na ogólnopolski konkurs krasomówczy (200 PLN)
d. dofinansowania udziału dzieci w konkursie Odyseja Umysłu (200 PLN)
e. zakupu jednorazowych talerzy, sztućców, kubków, obrusów oraz soków, kawy,
herbaty na kiermasz szkolny, a także słodyczy dla dzieci biorących udział w koncercie,
jak również fotobudki: (660 PLN)
f.

zakupu materiałów stomatologicznych oraz szczoteczek jednorazowych do fluoryzacji
(1200 PLN)

4. Omówiono wpływy na konto Rady Rodziców z tytułu składek, zachęcając do wpłat. Za okres
wrzesień-grudzień jest to kwota: 6.507 PLN.
5. Przedstawiono propozycję warsztatów dla rodziców, uczniów i osób chętnych ze szkolnego
środowiska pt. Smart Sports Academy – do rozważenia przez poszczególne klasy i rodziców.
6. Zasygnalizowano:
a. chęć przeprowadzenia ankiety na stronie Rady Rodziców, która mogłaby być
punktem wyjścia do warsztatów Analizy SWOT dla szkoły. Do sprawdzenia techniczne
możliwości przeprowadzenia akcji.
b. Konieczność reorganizacji szatni poprzez np. montaż wieszaków na kurtki w tzw.
przestrzeni niestrzeżonej.
7. Zaplanowano spotkanie prezydium Rady Rodziców z Dyrekcją szkoły po feriach.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców – po feriach. Termin zostanie potwierdzony mailowo.
Kolejne spotkanie Rady Rodziców i Trójek Klasowych: przed kolejną wywiadówką w dn. 21 marca
2017 o godz. 16.45.
Protokół sporządziła Monika Siwak i Joanna Siemieniuk
Treść protokołu potwierdzili obecni na spotkaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1

