Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
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Protokół posiedzenia Rady Rodziców z dnia 23 października 2013 r.
1.

Plan budżetu na rok szkolny 2013/2014
Przewodnicząca Karolina Jasiniak przedstawiła zebranym plan budżetu na rok 2013/14.
Rada zadecydowała obniżyć wydatki do poziomu wielkości prognozy wpłat składek oraz nadwyżki z zeszłego roku i nie
przekraczać tego poziomu naruszając środki finansowe wypracowane z innych źródeł. Dlatego zrezygnowano z finansowania
stroju dla pocztu sztandarowego, zostały ograniczone wydatki na Dzień Dziecka, spotkania z ciekawymi postaciami, Comenius,
organizacje konkursów wiedzy, zakończenie roku szkolnego oraz koszty własne RR. Również zakup dzwonków chromatycznych
zostanie sfinansowany z innych źródeł niż składki rodziców.
Od bieżącego roku szkolnego Rada Rodziców powierzyła prowadzenie księgowości Rady firmie zewnętrznej. Z uwagi na
konieczność systematycznego i szybkiego rozliczania odpłatności za koła zainteresowań i zajęcia sportowe, księgowość
prowadzona będzie w formie ksiąg rachunkowych.
Należności za zajęcia sportowe klas sportowych i za basen klas drugich ewidencjonowane są przez Radę Rodziców. Na
następnym posiedzeniu RR przedyskutowane zostanie dalsze finansowanie przez Radę obsługi płatności za zajęcia sportowe.
Nauczyciele wf zwrócili się do Rady z prośbą o sfinansowanie zakupu gablot do wystawienia trofeów sportowych. W ocenie
członków RR powinny one być tak usytuowane, aby zarówno dzieci – zdobywcy nagród, jak i rodzice i goście odwiedzający
szkołę, mogli je obejrzeć. Umiejscowienie ich ponad górną krawędzią drzwi powoduje, iż będą dostępne tylko dla małej grupy
oglądających. Ewentualna zmiana lokalizacji zostanie przedyskutowana z nauczycielami wf przez Karolinę Jasiniak.

2.

Sala komputerowa
Prowadzona w ubiegłych latach akcja przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku społecznego przyniosła Radzie
Rodziców ok. 24000 zł. Środki są przeznaczone na rewitalizację sali komputerowej.
RR powołała zespół ekspertów. Celem działania zespołu jest zinwentaryzowanie aktualnego sprzętu, zbadanie potrzeb szkoły,
przeprowadzenie analizy dostępnych możliwych rozwiązań i wybranie dostawcy/dostawców sprzętu i oprogramowania.
Skład zespołu: Dariusz Stąsiek, Krzysztof Tymendorf, Łukasz Sawionek, Małgorzata Skubiszak-Gołębiewska.
Koordynator działań: Karolina Jasiniak.

3.

Piknik 2014
Duże zainteresowanie odbywającym się w szkole Piknikiem Rodzinnym spowodowało, iż rozważana jest możliwość
zorganizowania imprezy w bieżącym roku szkolnym. Z uwagi na planowany od maja remont przyszkolnego boiska, możliwym
terminem na zorganizowanie festynu jest Święto Szkoły. W najbliższym czasie dyrektor szkoły podejmie decyzję dotyczącą
terminu i charakteru imprezy. Rada Rodziców zostanie o niej bezzwłocznie poinformowana.

4.

Mundurki
Do RR wpłynęły niepokojące sygnały o pogarszającej się jakości mundurków. RR podjęła decyzję o zbadaniu skali problemu.
Niezbędnym wydaje się także zorganizowanie spotkania z przedstawicielem firmy szyjącej odzież.
Przewodnicząca Karolina Jasiniak została upoważniona do ustalenia z dyrektor szkoły procedury postępowania w tej sprawie.
Szczegóły zostaną przekazane członkom Rady przed zebraniami klasowymi, zaplanowanymi na 28 października 2013r.

5.

Opłaty na świetlicę
Kierownik świetlicy zwróciła się do Rady Rodziców o umożliwienie gromadzenia składek na świetlicę na subkoncie Rady
Rodziców. Świetlica zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania subkonta.
Czy RR podejmuje decyzję o utworzeniu subkonta do konta RR przy założeniu, że koszty utrzymania subkonta pokrywane są
ze zgromadzonych środków przez świetlicę?
W głosowaniu jawnym wzięło udział 25 członków RR: za utworzeniem – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 osób.
Z uwagi na konieczność ustalenia sposobu dokumentowania, szczegóły zostaną ustalone z kierownikiem świetlicy, panią Marzeną
Nowak, oraz przedyskutowane na kolejnym posiedzeniu Rady.

6.

Zabawki dla klas zero
Nauczyciele klas zero zwrócili się do RR z prośbą do wszystkich rodziców o pomoc w zebraniu zabawek dla najmłodszych dzieci
świetlicowych. Zobowiązaliśmy się do przekazania informacji na zebraniach klasowych o przekazywanie zabawek, z których nasze
dzieci już wyrosły, a które jeszcze są sprawne i przyniosą radość maluchom: układanki, puzzle, klocki. Szczegółowe informacje
zostaną wysłane w osobnym mailu przez zebraniami klasowymi.
Koordynator projektu: Agnieszka Kornfeld.

Pierwszy termin następnego posiedzenia Rady Rodziców, wtorek19 listopada 2013, godz. 18:45.
Drugi termin następnego posiedzenia Rady Rodziców, wtorek 19 listopada 2013, godz. 19:00.

Sekretarz Rady Rodziców
Lidia Cukrowska

