Protokół ze spotkania Rady Rodziców z dnia 06-10-2017
1. Szatnia
a. Prośba do Dyrekcji szkoły o reorganizację szatni w zakresie:
i. Godziny otwarcia: postulat, by była otwarta przez cały dzień, minimalnie w
godzinach: 6:45-19:15
ii. W szatni buty i kurtka, rzeczy cenne w szafkach
iii. Otwarty dostęp do szatni
2. Fundusz basen
a. Nadwyżka za poprzednie 2 lata: łącznie 7.035,52 PLN
b. Redefinicja nadwyżki na:
i. Zawody na basenie na koniec klasy IV- „już pływam”, dla pozostałych klas:
mistrzostwa szkoły na koniec roku szkolnego
ii. Dodatkowy trener na basenie w przypadku większych grup
iii. Dodatkowy tor na basenie w przypadku większych grup
3. Fundusz xero
a. Do dziś: pieniądze zbierane, na wiosek władz szkoły w gotówce
b. Propozycja Rady Rodziców, zgłoszona do Dyrekcji ZSSO, by środki na fundusz Xero
były rejestrowane na koncie Rady Rodziców począwszy od 10.10.2017.
c. Propozycja rejestracji środków na koncie RR – przyjęta w głosowaniu.
d. Wniosek do Dyrekcji o rozliczenie funduszu Xero za ostatnie 3 lata – przyjęty w
głosowaniu
e. Nadwyżki Funduszu Xero powinny być wydatkowane w ciągu 12 miesięcy – przyjęte
w głosowaniu.
4. Mediacje
a. Jeśli byłby problem: konieczne będzie powołanie mediatora z kuratorium
5. Jubileusz szkoły
a. 20.10.2017
b. RR dokłada 500 PLN na zakupy kawy, ciasta, wody
c. RR zakupi tort na obchody
6. Dzień Edukacji
a. 13.10.2017
b. RR zakupi drobne upominki dla wszystkich nauczycieli + ciasta do pokoju
nauczycielskiego
7. Planowane wydatki na ten rok szkolny, zgłoszone przez grono pedagogiczne – przyjęte przez
RR w głosowaniu
a. 3 Konkursy w bibliotece – 500 PLN
b. Szczoteczki do fluoryzacji + sprzęt do gabinetu – 1200 PLN
c. P. Jęczmień i Kaczmarek – Omnibus 2018 – 300 PLN
d. P. Jęczmień – inne konkursy przedmiotowe – rezerwa – 100 PLN
e. P. Studniak – nagrody na zakończenie roku plus pomoc finansową dla uczniów w
trudnej sytuacji – 200 PLN
8. Boisko szkolne przy ZSSO
a. Zamknięte ze względu na stan techniczny w 2015 roku.
b. Projekt obywatelski odrzucony
9. Spotkanie z Prezydentem
a. Pytania: co dalej ze szkołą?

10. W celu usprawnienia komunikacji z rodzicami, postulat utworzenia listy mailingowej do
wszystkich rodziców w szkole. Przedstawiciele Trójek Klasowych proszeni o przesłanie list
mailingowych do rodziców w swoich klasach.
11. RR omówiła i przegłosowała Preliminarz na 2017/2018
a. Wpływy i wydatki
b. Pomysły na konkursy, kółka zainteresowań
c. Inwestycje w wyposażenie szkoły
d. Festyny, koncert, piknik
e. Wsparcie dzieci w potrzebie

