Gdynia, 2017-06-16

Protokół ze spotkania Prezydium Rady Rodziców przy ZSSO w Gdyni oraz
przedstawicieli komisji skrutacyjnej w dn. 16 czerwca 2017.
Celem spotkania Prezydium Rady Rodziców i przedstawicieli komisji skrutacyjnej było podjęcie
uchwały w zakresie wysokości dofinansowania nagród na zakończenie roku szkolnego 2016/2017, a
także nagród za udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, jak również podsumowanie
działań RR w roku szkolnym 2016/2017 oraz omówienie planów działania na okres wakacyjny.

Uchwalono:
1. Wysokość dofinansowania nagród na koniec roku 2016/2017 w łącznej kwocie: 2910 PLN, w
podziale na klasy.
2. Dofinansowanie nagród za udział w konkursach przedmiotowych i sportowych w łącznej
kwocie:
a. dla 14 koszykarek gimnazjum – 700 PLN
b. dla 22 gimnastyczek szkoły podstawowej i gimnazjum – 1100 PLN
c. dla 1 finalisty konkursu biologicznego – 50 PLN
d. dla 1 finalisty konkursu z języka angielskiego – 50 PLN
e. dla 6 laureatów konkursu ortograf. i konkursu ”z j. polskim za pan brat” – 200 PLN
3. Dodatkowo Rada Rodziców przy ZSSO podjęła uchwałę o nagrodzeniu koszulkami Sportowa
od Nowa drużynę piłkarską chłopców, którzy w tym roku szkolnym wywalczyli
Wicemistrzostwo Województwa wśród licealistów.
4. Podjęto uchwałę o wykupieniu domeny i przeniesieniu strony www.zssogdynia.pl w nowe
miejsce, z którego dostęp do aktualizowania treści będzie miało kilka osób z Rady Rodziców.
5. Podjęto uchwałę dot. stworzenia logotypu Rady Rodziców przy ZSSO w Gdyni i druku
naklejek, które służyć mają identyfikacji inicjatyw finansowanych lub współfinansowanych
przez Radę Rodziców przy ZSSO w Gdyni.

Dodatkowo omówiono, iż:
1. Wszelkie środki Rady Rodziców winny zostać przelane na konto Rady Rodziców najpóźniej do
końca czerwca 2017;
2. Zakupiony przez Radę Rodziców sprzęt nagłaśniający oraz koszulki Sportowa od Nowa
zostaną zdeponowane w szkole najpóźniej do końca roku szkolnego 2016/2017.

Zaplanowano:
Rada Rodziców przy ZSSO zamierza pracować w okresie wakacyjnym nad następującymi
projektami:
1. Aktywnym wsparciem projektu remontu boiska Sportowa od Nowa.
2. Pakietem startowym dla klas czwartych (dot. strojów sportowych).
3. Pakietem informacyjnym dla klas czwartych, który znalazłby się na stronie Rady Rodziców w
formie wywiadu z rodzicami koszykarza/koszykarki + gimnastyczki.
4. Remontem łazienki w szkole, po uprzednim przekazaniu niewykorzystanych środków z
remontu małej Sali gimnastycznej na remont łazienki.
5. Remontem szatni, w zakresie potrzeb zgłaszanych przez Kierownik Administracyjną szkoły.
6. Kalendarzem wydarzeń na rok 2017/2018.
Protokół sporządziła Joanna Siemieniuk

