Protokół ze spotkania członków Rady Rodziców z ZKPiG nr 24 z dnia 26.09.2016
W spotkaniu uczestniczyło 14 członków Rady Rodziców oraz 2 rodziców delegowanych w zastępstwie.
Lista obecności w dokumentacji RR.
Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia:
1. Składka na Radę Rodziców – omawiano kwestię ewentualnego obniżenia wysokości miesięcznej
składki. Nie spotkało się to z aprobatą, według opinii rodziców składka i tak nie jest wysoka. Pod
rozwagę należy wziąć, czy głównym zadaniem RR jest zbieranie składek. Rozważano jak podnieść
skuteczność w ściąganiu składek. Zaproponowano przekazywania szerszej informacji na temat ich
przeznaczania, jakiegoś rodzaju zachęty do wpłacania, przygotowywania podziękowań za wpłaty dla
rodziców na zebraniach itp.
2. Prezydium RR – Propozycja, zgodnie z regulaminem, ustalenia mniejszego zespołu 5-7 osobowego.
Uporządkowanie kwestii kto powinien i może być w PRR. Wyrażono potrzebę dostępu do księgi
finansowej dla Komisji Rewizyjnej; podkreślono przejrzystość finansów, którymi dysponuje RR.
3. Regulamin RR – propozycja uproszczenia zapisów, aby były jasne, zmiana w ciągu 6 m-cy, po
konsultacjach. Nowy regulamin powinien być zatwierdzony na kolejnym Walnym Zebraniu Rady
Rodziców (styczeń, luty 2017).
4. Protokoły ze spotkań –informacja o działalności PRR - protokoły ze spotkań będą udostępniane
(poprzez stronę internetową, gablotę w szkole, e-mail)
5. Strona internetowa szkoły – wg informacji p. Dyrektor, będzie uporządkowana, a informacje
zamieszczane na bieżąco; trwają poszukiwania nowej, bardziej przystępnej domeny.
6. Usprawnienie komunikacji – zaproponowano aby między rodzicami (poszczególne oddziały) powstały
listy kontaktów, będzie to doskonałe źródło do przekazywania bieżących informacji.
7. Propozycje działań RR – konkurs na najlepszego nauczyciela, wizyta Mikołaja w szkole (zakup
profesjonalnego stroju, który będzie na stanie szkoły). Konkurs PROJEKTY, czyli częściowe
dofinansowanie ciekawego pomysłu, działania, zakupu, wyjścia, w którym mogą uczestniczyć wszyscy
związani ze szkołą (rodzice, pracownicy, uczniowie). Zauważono, że należy wyjść z propozycjami
takich działań, które nie muszą wiele kosztować, a zostaną zauważone. Jedną z propozycji jest
przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i dzieci o potrzebie ciekawych wyjść, zajęć sportowych,
sprzętu sportowego itp.
8. Wybór Prezydium RR (uzupełnienie członków) – spotkania raz w miesiącu, kontakty e-mail i
telefoniczne.
Kandydaci, zostali wybrani jednogłośnie podczas głosowania:
(dane osób dostępne w dokumentacji RR)
9. Propozycje działań poddanych głosowaniu na spotkaniu:
- zmniejszenie składki na próbę na rok do kwoty 70 zł – w trakcie dyskusji odstąpiono od w/w
propozycji;
- ustalono, że RR wyjdzie z propozycją do rodziców o wpłaty 50 zł na semestr. Informacja na ten
temat zostanie zamieszczona na stronie szkoły w zakładce Rady Rodziców – propozycję
przegłosowano większością głosów przy jednym wstrzymującym się;
- przygotowanie propozycji ankiet, badających potrzeby, skierowanych do dzieci w przedziale:
klasy 0-3 SP, 4-6 SP, gimnazjum – wyznaczono osobę do przygotowania ankiety;
- większością głosów wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
(dane osób dostępne w dokumentacji RR)
10. Zajęcia dodatkowe – administrator strony internetowej szkoły zostanie poproszony o zamieszczanie na
bieżąco informacji dotyczących zajęć dodatkowych dla uczniów. Aktualnie brak takiej informacji.
[informacja jest już na stronie, wniosek nieaktualny]
11. E-malie z pomysłami – mile widziane pomysły i innowacje na działalność Rady Rodziców, kontakt do
Przewodniczącego Rady Rodziców.

