
Protokół ze spotkania Rady Rodziców SP nr 26 z dnia 17.05.2016 

Na zebraniu RR zostały omówione tematy przedstawione poniżej: 

 

1. Sprawy szkolne 

- propozycja napisania pisma do ZDiUM i Rady Osiedla o reorganizacje ruchu na 

ul. Suwalskiej – określenie maksymalnego czasu pod znakami do 10 minut 

pozwalające na odprowadzenie dzieci do szkoły. 

- pismo zostanie napisane przez pana Radka Wesołowskiego 

- prośba o przekazanie do nauczycieli aby zrobili szkolenie dla dzieci z zasad 

korzystania z poidełek – prośba zostanie wysłana do dyrekcji 

 

2. Dino 

- Rada Osiedla będzie wydawać opinię na temat sprzedaży alkoholu w 

nowobudowanym sklepie Dino. Dodatkowo swoją opinię wydała również RR – 

jesteśmy za brakiem sprzedaży alkoholu 

 

3. Toalety: 

- sprawdził się eksperyment z nowymi dozownikami do papieru toaletowego w 

listkach – jest czyściej i jest dostępny papier dla uczniów 

- szkoła poprosiła o zakup takich dozowników do każdej toalety z funduszy RR 

zobowiązując się jednocześnie do zakupu papieru w listkach w ramach swojego 

budżetu 

- został pozytywnie przegłosowany zakup przez RR – koszt ok 2000 zł 

 

4. Obiady 

- dyskusja na temat jakości i oferty dotyczących obiadów 

- Została przygotowana oferta do przetargu – dyrektor nie zgadza się z nią 

- zostanie przeprowadzone kolejne spotkanie z dyrekcją 

- prośba o rozpowszechnienie informacji, że szkoła poszukuje dobrej szefowej 

kuchni do stołówki szkolnej, która ma być otwarta od stycznia 2017 

 

 

5. Składki na RR: 

-  przekazanie informacji na temat wpłat składek w poszczególnych klasach. 

- została podjęta decyzja, że składkę na rok przyszły należy ustalić już w czerwcu 

na ostatnim zebraniu 

- padła propozycja składki jednorazowej  

 

6. Budżet 

-  podsumowanie wpływów i wydatków 

- Nagrody na koniec roku szkolnego i Gospodarza – przegłosowano, ze zostanie 

przeznaczona kwota 12000 zł 

- padła propozycja składki jednorazowej  

 

7. Dzień Dziecka 

-  padła propozycja zorganizowania lodów dla dzieci 

- została przegłosowana na „tak” kwota ok 1000 zł na zakup lodów 

 

8. Ubezpieczenie 



-  przeanalizowanie ofert 

- decyzja o wyborze zapadnie na kolejnym zebraniu tak aby była gotowa od 

nowego roku szkolnego 

 

Następne zebranie planowane w dniu 07.06.2016 

 

 

 


