
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
Z DNIA 14.09.2022

W zebraniu uczestniczyli rodzice oraz przedstawicielki Dyrekcji w składzie:

 Małgorzata Guellard, dyrektor,
 Joanna Okuń, wicedyrektor,
 Anna Jakimowicz, wicedyrektor.

Podczas spotkania z dyrekcją poruszone zostały następujące tematy:

- informacje dotyczące zasad układania zmianowego planu lekcji;
- brakujące szafki dla uczniów – są zamówione, przyjdą w połowie października;
- problemy z frekwencją nauczycieli z jęz. angielskiego w kl. czwartych i ósmych;
- dziennik elektroniczny – zniknęła średnia klasy z przedmiotu, jeden z rodziców zgłosił również
problem ocen  bez  opisu  (jedynie  z  informacją:  ocena  bieżąca),  poruszony został  również  brak
możliwości logowania się do dziennika przez niektórych rodziców;
- rodzice zgłosili propozycje wymalowania koperty przy przejściu dla pieszych, w związku z autami
parkującymi przy nim i blokującymi możliwość bezpiecznego przechodzenia przez uczniów; padła
również  propozycja  wyznaczenia  ścieżki  dla  pieszych  w  formie  znaków  poziomych.  Dyrektor
Małgorzata Guellard zadeklarowała, że sprawdzi, czy jest taka możliwość;
- poruszone zostały również kwestie związane z propozycją montażu defibrylatora AED w szkole;
dojazdu na basen oraz alternatywnych terminów zajęć dodatkowych, które są potrzebne ze względu
na zmianowy tryb nauki.

Podczas spotkania z rodzicami:
 

1. Przewodniczący  Prezydium Rady  Rodziców oraz  Skarbnik  przedstawili  sprawozdanie  z
działalności Rady i sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022.

W minionym roku szkolnym, dzięki składkom rodziców, Rada Rodziców otrzymała:

- 23640 zł ze składek oraz – z kiermaszu ciast w ramach pikniku rodzinnego – 2300 zł.
- 3630 zł stanowiły zwroty za 100% wpłat w poszczególnych oddziałach, do dyspozycji Rady była
kwota: 20200,86 zł. Szczegółowy wykaz wydatków znajduje się w zakładce Wydatki/Działalność.

2. Podczas zebrania odbyły się również wybory do Prezydium Rady Rodziców.
Komisja skrutacyjna w składzie: Karolina Bębnowicz (1c), Mirosław Basak (2a), Anna Ostrówka
(4b) czuwali nad prawidłowością wyborów.
W wyniku jednogłośnego głosowania do Prezydium Rady Rodziców wybrani zostali:

Jakub Bieniek, przewodniczący
Piotr Zieliński, skarbnik

Dominika Karp-Skomra, sekretarz
Aleksandra Świerczyńska, członkini

Katarzyna Zarzycka-Kogut, członkini

W tym  miejscu  serdeczne  podziękowania  za  wieloletnie  zaangażowanie  w  działania  na  rzecz
Szkoły i jej Społeczności kierujemy do ustępującego przewodniczącego – Sławomira Cichockiego
oraz członka Prezydium – Tomasza Chalimoniuka.
Nowe Prezydium przyjęło regulamin Rady Rodziców.

http://szkola.kalinowka.eu/index.php/szkola/rada-rodzicow/1195-wydatki-rr


3. Podczas  zebrania  Rada  Rodziców  podjęła  decyzję  o  utrzymaniu  składek  rocznych  na
dotychczasowym poziomie, tj.:

50 zł – pierwsze dziecko w szkole,
40 zł – drugie dziecko w szkole,

20 zł – trzecie i kolejne dziecko w szkole.

Utrzymany zostaje również program motywacyjny dla oddziałów, tj.  przy 100% wpłat z
danej klasy,  10 zł z każdej składki „wraca” na konto klasy i może być przeznaczone na
dowolne klasowe wydatki.

4. Podczas zebrania omówiony został również:
- temat dobrowolnego ubezpieczenia uczniów Szkoły,
- plan nadchodzących imprez szkolnych,
- bal klas ósmych.

Protokół sporządziła:
Dominika Karp-Skomra


