
Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 24-11-2016 r. 

 

Dnia 24-11-2016. na posiedzeniu Rady Rodziców (RR) było obecnych trzynastu przedstawicieli. 

W pierwszej części zebrania Rady Rodziców (RR)  

Na zebraniu Pani Magdalena Narloch przedstawiła zasady Konkursu pt. Kartka z Mickiewiczem. 

Członkowi Rada Rodziców wraz z Panią Dyrektor Mirosława Puttkammer omówili tematy związane z wyznaczeniem lub 

udostępnieniem miejsca relaksu w czasie przerw międzylekcyjnych dla uczyni, a w szczególności klas gimnazjum. Pani 

Dyrektor jest otwarta na propozycje i różne rozwiązania składane przez rodziców do sekretariatu w odpowiedniej formie.  

Pani dyrektor poinformowała członków Rady Rodziców o kwocie prowizji z sprzedaży zdjęć , która zostanie przelana na 

konto Rady Rodziców przez firmę fotograficzną wykonywanych w tym roku szkolnym uczniom.  

Złożony na jednym z zebrań Rady Rodziców wniosek o zamontowanie lamp przy szkole oraz kolejnych stojaków na rowery 

do Pana Wójta został przekazany do realizacji Pani Dyrektor, który poprosiła Radę Rodziców, aby zakupić lampy i stojaki na 

rowery z kwoty otrzymanej prowizji od firmy fotograficznej. W związku zaistniałą sytuacją obecni członkowie Rady 

Rodziców zagłosowali jednogłośnie za sfinansowaniem w/w sprzętów z prowizji. 

 

W drugiej części spotkania Rada Rodziców zostało poruszone następujące zagadnienie:  

- Rozliczenie kosztów i zysków po ZABAWIE CHARYTATYWNEJ –pozostała kwota 2130,00zł 

- zakup słodkości dla dzieci na dyskotekę Andrzejkową w kwocie 166,69zł, 

- zakupione zabawek dla oddziałów zerowych i przedszkola zostaną przekazane w Mikołajki, 

koszt zakupionych zabawek to 552,14zł,  szarfy 104,00zł,  

- skarbnik p. Małgorzata Bartelki zorganizował zakup krzewów do szkoły w bardzo korzystnej 

kwocie, to jest  200,00zł plus ziemia do zasadzenia 77,00zł, 

- sekretarz Rady Rodziców Pani Anna Zganiacz i członek Rady Rodziców Pani Bernadeta Stencel 

przedstawiły pomysł zbiórki gotówki w szkole na rzecz MISJI, zebraną kwotę 564,50 przekazano 

na rzecz Misji na konto siostry zakonnej Franciszki Bogdańskiej, 

- Pani Monika Żwirek poinformował członków Rady Rodziców, iż sponsor, który pragnie 

pozostać anonimowy za sponsorował kamizelki odblaskowe dla przedszkolaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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