
Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 19-12-2016 r. 

Dnia 19-12-2016. na posiedzeniu Rady Rodziców (RR) było obecnych trzynastu przedstawicieli. 

W pierwszej części zebrania Rady Rodziców (RR)  

- omawiano wniosek Wójta Gminy Czarna Dąbrówki o wydanie opinii Pani Dyrektor Mirosława 

Puttkammer (załącznik nr 1 w dokumentach RR). 

W drugiej części spotkania Rada Rodziców zostało poruszone następujące zagadnienia:  

- omawiano uwagi zgłaszane od Rada Klasowych na temat zakupionych zabawek do oddziałów zerowych i 

przedszkola. 

Rada Rodziców przy zakupie kierowała się kosztami finansowymi, tym aby jak największa grupa dzieci 

mogła korzystać z zakupionych zabawek, oraz zgodnie z wnioskami złażonymi przez przedstawicieli w/w 

klas. Poinformowano przedstawicieli rad klasowy o przedstawienie Regulaminu Rady Rodziców dot. 

dofinasowania oddziałów klasowych. 

- przedstawiciel oddziału 0 B Pani Mirosława Lis wystąpiła w imieniu klasy o dofinasowanie do zakup 

kloców w kwocie 50,00zł . 

Obecni członkowie Rady Rodziców  jednogłośnie przegłosowali za dofinansowaniem. 

-  przewodnicząca RR przedstawiła wniosek Samorządu Uczniowskiego o zasponsorowanie poczęstunku 

na dyskotekę dnia 16-02-2017r. pt. HOLLYWOOD przez nich organizowaną od czwartej klasy podstawowej 

do trzeciej gimnazjum . 

Obecni członkowie Rady Rodziców  jednogłośnie przegłosowali za sfinansowaniem poczęstunku.  

- Prezydium Rady Rodziców przedstawiła pomysł zakupu kamizelek odblaskowych, które zapewnią 

dzieciom bezpieczeństwo i widoczność na wycieczkach szkolnych. Zakup ma być do oddziałów od 1-3 

klas szkoły podstawowej w ilości 90 sztuk za 5,00zł (cena wynegocjowana) z firmy PowerGift Bytów.  

Obecni członkowie Rady Rodziców  jednogłośnie przegłosowali za zakupem kamizelek. 

Koszt zakupu kamizelek odblaskowe wyniósł 450,00zł. 

 zaproponowano również zakup piłek po 5sztuk do koszykówki i ręcznej oraz wózka do piłek na 

sale gimnastyczną aby korzystać mogła z tego większa ilość uczniów szkoły. 

Obecni członkowie Rady Rodziców jednogłośnie przegłosowali za sfinansowaniem w/w zakupu. 

- w ostatniej części spotkania poruszono temat  rozbudowy szkoły. Temat ten został szerzej 

omówiony przez  Pan Wójt  na ostatniej wywiadówce. 
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