Spotkanie Rady Rodziców nr 3 - sprawozdanie

13.11.2014

Sekretarz
KARINA GRYGIELSKA

13 listopada 2014
pierwszy termin, wtorek 13.11.2014 godz. 18:45
drugi termin, wtorek 13.11.2014 godz. 19:00

ZAGADNIENIA
1.

Prezentacja budżetu Rady Rodziców w latach 2012-2014
Plany budżetowe oraz etapy ich realizacji przedstawiła Karolina Jasiniak - poprzednia
przewodnicząca Rady Rodziców oraz Małgorzata Gołebiewska - członek RR
w poprzedniej kadencji.
Omawiano zarówno wydatkowanie, jak i ogólne kwestie, nad którymi pracowała ustępująca Rada Rodziców. Przekazano wskazówki i wytyczne dalszych działań,
a także ogólne porady odnośnie współpracy z Dyrekcją, firmami zewnętrznymi, sponsorami, wydawnictwami, itp.
Członkowie Rady Rodziców otrzymali dokument pt. „Rachunek wyników”, gdzie porównano lata 2012/2013 i 2013/2014 co do pozycji w następującym wyszczególnieniu:
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE

STAN NA DZIŚ

A

Przychody Rady Rodziców

B

Koszty wsparcia Szkoły w realizacji procesu dydaktycznego

C

Wsparcie placówki

D

Koszty organizacyjne

E

Wynik finansowy działalności podstawowej

29 417,81

F

Pozostałe przychody

24 848,21

G

Prowadzenie zajęć dodatkowych

H

Organizacja imprez

I

Pozostałe koszty

-14 836,03

-3 437,65
-19 425,18

(piknik)

Inwestycje
J

67 116,67

6 389,13
18 429,79
380,00
-83 884,28

- dzwonki chromatyczne
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- sala kompterowa
- źródełka wody pitnej
- pianino
- remont pokoju nauczycieli w-f
- remont świetlicy
- odnowienie galerii na piętrze
- maty fitness (niezrealizowane)
- gabloty na trofea sportowe (niezrealizowane)
K

Wynik finansowy na całokształcie działalności

-4 419,34

L

Nadwyżka z roku ubiegłego

20 502,29

M

Wynik finansowy ogółem

16 082,95

Dokument jest do wglądu u Przewodniczącej RR (prośba o podesłanie elektronicznej
wersji do wiadomości wszystkich przedstawicieli klas)
Poprzednia Rada Rodziców zostawiła na koncie 16 082,95 PLN.
Do dokończenia:
- temat źródełek wody (są zamówione, ale nie są jeszcze zamontowane)
- ustalenie poziomu nauczania
- polepszenie jakości lekcji w-f

2.

Zmiana Regulaminu
– umożliwienie poprzedniej RR i Zarządowi przekazania dokumentów i pełnomocnictw
nowo powołanej RR i Zarządowi – regulacja;

3.

Wydarzenia
- 27 XI - dyskoteka andrzejkowa – szkoła zgłosi się z wnioskiem
- 5 XII – Mikołajki – Szkoła posiada 2 stroje Św. Mikołaja – zostanie zrobiona lista i
wpiszą się na nią tylko klasy, które chcą Świętego u siebie. Dwóch panów z RR
w gotowości.
Proszę o podanie nazwisk chętnych do wypełnienia tej roli oraz
o informację w sprawie zamówienia cukrowych pałeczek dla wszystkich dzieci
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Tablica informacyjna RR
Jako sekretarz zgłaszam się na ochotnika do prowadzenia tej tablicy.

5.

Sieć IT w szkole
Info po spotkaniu w gminie; elektroniczny dziennik; szkolenia kadry
Ze względu na brak osób, które zgłosiły się do tego tematu, kwestia odłożona do
kolejnego spotkania.
Uwaga dodatkowa - mam doświadczenie jako użytkownik (przez dwa lata)
z systemem firmy Vulkan, która wdrożyła dziennik elektroniczny w szkole prywatnej
Pro Futuro na Bemowie. Ponieważ mój mąż ma z tą firmą relacje biznesowe, możemy
poprosić ich o ofertę. Szczegóły na najbliższym posiedzeniu RR.

6.

Regulamin korzystania z boiska
Jest zapewnienie Dyrekcji, że powstanie

7.

Bezpieczeństwo w szkole
Kwestia do dalszych rozmów

8.

Oświetlenie boiska i terenów przyległych, patrole straży i policji
Są patrole. Oświetlenie powstanie wraz z zaadaptowanie terenu po basenie na teren
zielony do dyspozycji mieszkańców.

9.

Zajęcia dodatkowe,
finanse – Marta Rogozińska

10.

Inne wnioski
– kontynuacja rozmów zainicjowanych przez RR rocznik 2013/2014
- źródełka wody pitnej
- menu obiadowe
Kwestie nieporuszane ze względu na brak czasu - do omówienia na następnym
posiedzeniu RR
- narożniki ochronne - na następną RR
- radiowęzeł szkolny - jw.
- tablice przy sali WF - jw
- maty fitness
- gabloty na trofea sportowe
- usługi transportowe – jeden dostawca – wynegocjowana cena
- zbiorcze zamówienie książek na nagrody na zakończenie roku
- przerwy na boisku

12.

Wpłaty składek – uwagi i problemy
Proszę Przedstawicieli Klas o zmobilizowanie Rodziców do wpłat. Warto wpłacić
do końca listopada - zwrot 20%

13.

Nowe wnioski - brak czasu na ich wysnucie
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14.

Następne posiedzenie - poniedziałek 1 grudnia, 18:45, 19:00

15.

Lista obecności - w posiedzeniu wzięło udział 15 osób + 2 członkinie poprzedniej RR
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