
PROTOKÓŁ Z DRUGIEGO SPPOTKANIA RADY RODZICÓW    09.10.2017 

 

1. Nauczyciele p. Aldona Feder i Katarzyna Karnicka zapraszają do programu „Śniadanie Daje 

Moc”. Będzie ankieta na wejście i wyjście, aby podsumować skuteczność programu. Prośba o 

pytania od RR do ankiety wejściowej. @ do wszystkich rodziców w sprawie tych pytań, aby 

wspomóc. 

2. Dofinansowanie wycieczek oraz innych potrzeb.  Duża rola Wychowawcy oraz Skarbnika – 

oni mają informację nt finansów rodziny danego dziecka.  Zgłoszenia o wniosek mogą 

zgłaszać: Wychowawca / Nauczyciel, Trója Klasowa ze szczególnym uwzględnieniem 

Skarbnika, 3 osoby z Prezydium RR opiniują złożony wniosek. . Termin złożenia wniosku: 30 

dni przed terminem płatności danej wycieczki , lecz nie później niż do 31.03.2018,  natomiast 

10 dni roboczych jest na odpowiedź.  Wniosek będzie składany u Wychowawcy. 20 wniosków 

będzie dostępnych w wydrukowanej formie w Sekretariacie Szkoły. 

3. Skarbnicy – potrzebny jest kontakt @ do skarbników. Klasy które nie dokonały żadnej wpłaty 

do dnia dzisiejszego: 1A, 3B, 6A, 6C, 7B. Specjalny @ o przesłanie pieniędzy. 

4. Konkurs Skarbonka – nagroda w większej kwocie na zakup pomocy szkolnych. Nagrody: 1 

miejsce od 600zł, 2 miejsce – 500 zł, 3 miejsce  - 400 zł, z możliwością zwiększenia kwot. 

Głosowanie: 100% osób poparło tę uchwałę tj, 20 osób na 20 obecnych. 

5. 2 277 zł dofinansowanie na zajęcia dodatkowe od RR. Potrzeba, aby dodatkowe zajęcia 

dodatkowe się odbywały. W zeszłym roku były sytuacje , że nie  wszystkie odbywały się.  

W jaki sposób można monitorować odbywanie się zajęć dodatkowych? Np. zajęcia z 

gimnastyki korekcyjnej dla 3  - cich klas  w większości się nie odbywały, bo Pan od W- F 

bardzo często wyjeżdżał na zawody, itp.  

6. Zajęcia płacone przez RR: 

- 2 h Kółko matematyczne kl. II i III ( H. Ławicka) 

- 2 h Kółko plastyczne ( M. Kurpińska) 

- 1 h koło teatralne kl. I  - III (K. Ceyza) 

- 1 h Zespół Taneczny ( E. Karasiewicz) 

- 1 h Koło Ortograficzne kl. III ( A. Feder) 

- 1 h Koło Ekologiczne kl. III ( K. Karnicka) 

- 1 h „ Klub Bystrzaka” kl.  III ( A. Michałowicz) 

 

7. Fundusz Pomocy Szkole – cel: wycieczki,  zielone szkole, wsparcie biblioteki   

8. Preliminarz – ( szczegóły w załączeniu)  przyjmujemy 100% głosujących czyli 20 osób na 20 

osób jest na TAK. 

9. Zmiana w Regulaminie Rady Rodziców, największa zmiana dotyczy aby min. 3 osoby 

podpisywały wnioski o dofinansowanie, 2 pozostałe dokumenty . W aktualnym Regulaminie 

wystarczy 1 osoba. 

10. Festyn – konieczna zmiana organizacji, bo jest bardzo powtarzalny. Konieczna zmiana, 

zaangażowanie dzieci i rodziców, wraz z Wychowawcą.  Każda klasa od IV do VII powinna 

wymyśleć atrakcję.  Klasy 0 – III są uczestnikami. Należy wyeliminować obrót gotówki , a 

wprowadzić „płacidła”.  Kto uzbiera najwięcej płacideł wygrywa i otrzymuje 10% wartości 

płacideł. Przewodnicząca poinformuje p. Ele oraz p. Dyrektor o zmianie Festynu.  Należy 

omówić na zebraniu klasowym 

11. Fanty na festynie  -> konieczna kontrola i listy fantów. W poprzednich latach ginęły fanty. 

12. Nie może się nazywać LOTERIA,  tylko sprzedajemy cegiełki i są nagrody. Może być, aby 

każda cegiełka była gratyfikowana, oprócz tego jest losowanie nagród głównych. Bez udziału 



sekretariatu. Każda klasa daje 1 gadżet / 1 dziecko oraz pieniądze po 100 zł / klasę. RR  kupi 

fanty. Drobne gadżety są poza tym, dodatkowo.  

13. Zebranie klasowe 15.11.2017. 

14. Festyn jest 26 maja. Pomysły do końca semestru. Na zebraniu 15.11.2017 należy to omówić.  

15. Jeżeli projekty na Festyn będą się powtarzały , wówczas kto pierwszy zgłosił projekt ten 

wygrywa. 

16. BAL karnawałowy – wstępny termin 20 stycznia w Trojce , jest też rezerwacja muzyki tzw. 

Grajek. Należy zrobić rekonesans kto jest chętny na bal. Zmiana muzyki. 250 zł  / parę. Wysłać 

@ do rodziców. Jak uatrakcyjnić bal? Może licytacja, zamiast cegiełek i np. Biały bal. Ze 

względu na małe zainteresowanie bal nie odbędzie się. 

17. Kawiarenka – 3 osoby ciasto, na spotkania indywidualne 18.10.2017 oraz 15.11.2017. 

Koordynatorzy Kawiarenek: Renata Mocydlarz 509 – 840 - 141 i Magdalena SKibiszewska 697 

– 695 – 724. Na zebraniu 15.11.2017 z każdej klasy powinny zgłosić się po 2 – 3 osoby ( 

potrzebujemy konkretne nazwiska) i Koordynatorzy będą ustalać kto kiedy piecze ciasto. 

18. Koncert Kolęd – Przewodnicząca Dorota Dąbrowska zorientuje się kto z nauczycieli mógłby 

wspomóc tę imprezę. Występowały by nasze dzieci.  

19. Warsztaty – ma być urozmaicenie , np. „ warsztaty z wstążką” , Justynę Barańską wesprze p. 

Elżbieta Kubiak – Gałecka .  Na zebraniu 15.11.2017 – zachęcamy do współpracy w Kiermaszu 

Rękodzieła, dzieci i rodzice.  

20. Następne spotkanie 18.12.2017 godz. 18.00.  

 


