
Protokół ze spotkania Rady Rodziców SP nr 26 z dnia 28.09.2016 

Na zebraniu RR uczestniczyła Pani Wice-dyrektor i zostały omówione tematy 

przedstawione poniżej: 

 

1. Sprawy organizacyjne 

- mail RR 

- składka RR – ustalona na 30 zł na rok 

- agendy do zebrań RR – prośba o wcześniejsze przygotowanie tematów 

 

2. Sprawy szkolne 

- ławeczki przy szatniach – prośba o przywrócenie stanu z przed wakacji tak aby 

dzieci miały możliwość przebierania się nie na podłodze. Informacja od pani 

Barbary Woźniak – zostaną ustawione zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ppoż 

- szafki przy danej klasie – nie ma takiej możliwości ze względu na utrudnienia 

techniczne 

- obiady – lepsza jakość niż w latach ubiegłych, przedstawiony został grafik do 

obiadów przez panią Wicedyrektor, przekazanie regulaminu stołówki 

 

3. 700-lecie szkoły 

- przez cały tydzień 28.11.2016-02.12.2016 będą trwały imprezy na terenie 

szkoły 

- 03.12.2016 odbędzie się oficjalna uroczystość 

- zostanie przygotowane portfolio w postaci książki jako prezent dla zaproszonych 

gości. Koszt ok 8,40 zł za sztukę – zaplanowane ok 70 sztuk 

- została zorganizowana grupa do pozyskiwania dotacji np. z okolicznych sklepów i 

firm 

- prośba o dofinansowanie uroczystości ok 2000 zł – padła propozycja, że RR nie 

będzie dofinansowywać tej uroczystości. W zamian za to RR skłonna jest 

dofinansować karty bezpieczeństwa do szkoły. 

- prośba od RR aby przedstawić kto organizuje uroczystość, jaki jest na to budżet 

na to przeznaczony – zostanie to przedstawione na następnym zebraniu przez 

panią Barbarę Woźniak 

 

4. Zbiórka makulatury 

- godziny zbiórki są umieszczone na stronie internetowej szkoły 

 

5. Podsumowanie działalności RR w roku ubiegłym 

-  przygotowane zostanie opisowe zestawienie tak aby przedstawić rodzicom na co 

idą wydatki z RR 

- został powołany zespół redakcyjny do zestawień i tablicy w szkole – Radosław 

Wesołowski, Barbara Patoła, Marta Bątkiewicz 

 

6. Firma realizująca zdjęcia w szkole 

-  prośba o jej zmianę – brzydkie zdjęcia, niesympatyczne podejście osób 

realizujących, za drogi 

 

7. Ubezpieczenie 

-  została przegłosowana jednogłośnie propozycja PZU ze składką 57 zł na rok za 

dziecko 



- składki zbierają skarbnicy klasowi i przelewają na konto RR za wszystkie dzieci 

wraz z informacją za ile osób. Lista imienna dzieci ubezpieczonych powinna zostać 

przekazana przez skarbników klasowych do sekretariatu 

 

 

 

 


