
Protokół ze spotkania Rady Rodziców SP nr 26 z dnia 24.09.2015 

Na zebraniu RR, na którym były obecne również Panie Wice Dyrektor zostały 

omówione tematy przedstawione poniżej: 

 

1. Przedstawienie dwóch największych konkursów, które będą realizowane w roku 

szkolnym 2015/2016 

- Duży Gospodarz Szkoły – wspomaga program wychowawczy dla kla IV-VI, 

zostały przedstawione zadania, propozycje nagród 

- Mały Gospodarz Szkoły – przedstawienie zasad i celów, wyników, propozycje 

nagród. 

 

2. Przedstawienie konkursów, które będą realizowane w roku szkolnym 2015/2016: 

- omówienie konkursów 

- przedstawienie przewidywanych nagród 

- przekazanie prośby o wsparcie kółka ceramicznego w zakupie materiałów – 

przegłosowano, że koszty powinny ponosić dzieci w nim uczestniczące 

 

3. Sprawy organizacyjne: 

 

- propozycja częstszych spotkań – co 4-6 tygodni 

- przekazanie prośby od dyrekcji o przygotowanie i przekazanie wcześniej agendy 

zebrania 

- propozycja utworzenia grup dyskusyjnych do zajmowania się poszczególnymi 

tematami 

 

4. Składki na RR 

- przedstawienie finansów z zeszłego roku 

- budżet 2015/2016 – pomysł na znalezienie innych źródeł dofinansowania RR, 

propozycje podziału budżetu 

- propozycja założenia grupy mającej na celu zaplanowanie budżetu na rok 

bieżący 

- na podstawie głosowania ustalono składkę na RR w roku szkolnym 2015/2016 w 

wysokości 15 zł na semestr. Pierwsza rata płatna do końca października 2015. 

 

5. Biblioteka szkolna: 

- prosba o sprawdzenie jak jest dofinansowywana biblioteka szkolna i jakie ma 

potrzeby – prośba o informację zwrotną od Pani Dyrektor 

 

6. Inicjatywy 

- poidełka – jest w trakcie realizacji, zostało wystosowane pismo do MPWiK 

- zacienienie placu zabaw – temat odłożony do listopada w związku z rękojmią 

- dodatkowy parking – temat do dyskusji 

 

7. Informacja zwrotna: 

- pomiędzy RR, rodzicami, szkołą 

- propozycja stworzenia możliwości zapisu do e-mailingu na stronie internetowej 

szkoły aby dostawać najświeższe informacje ze szkoły – pan Radosław rozezna się 

w temacie 

 



8. Wentylacja 

- 02.09.2015 została zgłoszona awaria, 03.09.2015 firma wykonała przegląg i 

serwis 

 

9. Zmianowość. 

- problem z harmonogramem zmianowości 

- prośba aby zmiany odbywały się co semestr – brak takiej możliwości 

 


