Protokół ze spotkania PRR przy ZKPiG nr 24 z dnia 14.11.2016
W spotkaniu uczestniczyło 5 członków Prezydium Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor.
Lista obecności w dokumentacji RR.
Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia:


Po konsultacji z Panią Dyrektor wstrzymano się z przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów,
zaproponowana ankieta nie została zaakceptowana przez zgromadzonych;



Przewodniczący RR poinformował, że akcja w Dniu Edukacji przeprowadzona została zgodnie z
planem, do szkoły wkroczyli rodzice uzbrojeni w cukierki typu KRÓWKI, dedykowane specjalnie
na ten dzień, słodycze zostały osobiście rozdane wszystkim obecnym pracownikom ZKPiG nr 24.
Tacki, na których były słodycze ozdobione zostały przez uczniów z świetlicy szkolnej;



Zwrócono uwagę, że tablica informacyjna Rady Rodziców jest często zasłaniana przez stojaki z
różnymi pracami dzieci, chcąc w przyszłości mieć możliwość zamieszczania więcej informacji o
działalności RR, p. Dyrektor o będzie poproszona o odsłonięcie tablicy lub przeniesienie jej w
bardziej dostępne dla rodziców miejsce;



PRR ogłasza konkurs PROJEKTY, czyli nowy pomysł wydatkowania zbieranych składek.
W pierwszej edycji zostanie przeznaczone na ten cel kwota do 1500 zł. Jest to system oparty na
zasadzie projektu współfinansowanego przez RR. Każdy projekt oprócz części merytorycznej
musi posiadać również część finansową, w której wyliczone jest zaangażowanie własne oraz
środki o jakie zwraca się pomysłodawca do RR. Wnioskodawcą może być pracownik szkoły
rodzic lub uczeń pod opieką osoby dorosłej.
Konkurs ogłoszony zostanie w miesiącu listopadzie b.r;



Zaproponowano aby w drugim semestrze ogłosić konkurs dla klas o najlepszej średniej,
frekwencji itp. Konkurs będzie dotyczył trzech grup wiekowych;



Podczas spotkania Pani Dyrektor przekazała informację o zmianach:
- została zmieniona strona internetowa szkoły, wszelkie uwagi jej działaniach mile widziane
- od 1 stycznia 2017 roku nie będzie możliwa wpłata gotówki w szkole, wszystkie opłaty za
obiad, legitymacje itp. będą możliwe tylko poprzez przelew bankowy
- reaktywowano gazetkę szkolną, która jest przygotowywana w formie elektronicznej w
ramach ogólnopolskiego programu Junior Media
- Szkoła będzie chciała skorzystać z możliwości zaproszenia angielskojęzycznych
studentów, którzy będą pomagać w nauce języka, szczegóły programu zostaną wkrótce
podane wszystkim rodzicom.



PRR zakończyło pracę nad wprowadzeniem nowego Regulaminu Rady Rodziców, zostanie on
teraz przedstawiony całej Radzie Rodziców do konsultacji i ewentualnych poprawek. Nowy
regulamin zostanie zatwierdzony na Walnym Zebraniu Rady Rodziców w lutym 2017 roku;



PRR zaakceptowała pomysł sfinansowania „wsadu” do worka Mikołaja, który jeśli uczniowie będą
grzeczni pojawi się w szkole na początku grudnia;



Na najbliższe zebrania w klasach zostanie przygotowany list od PRR z informacją o bieżącej
działalności oraz prośbą o uzupełnienie składek;



Przewodniczący
Rady
Rodziców
poinformował
o
założeniu
adresu
e-mail
radarodzicow@zkpignr24.pl, na który będzie można nadsyłać, propozycję działalności RR oraz
inne sprawy szkolne.

Termin następnego zebrania PRR nie został ustalony

