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Protokół posiedzenia Rady Rodziców z dnia 16 stycznia 2014 r.

1. Akcja 1% podatku

Informacja o możliwości przekazania 1% podatku, przygotowana przez Radę i przekazana wychowawcy przez członka RR, 
zostanie przekazana rodzicom podczas zebrań klasowych lub do dzienniczków przez wychowawców. 

Niezależnie w szkole zostaną rozwieszone banery informacyjne.

2. Budżet

Przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Jasiniak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu na bieżący rok szkolny.  
Dotychczas ze składek rodziców na konto RR wpłynęło 59 347 zł. Z zebranych środków sfinansowano: dyskotekę, mikołajki, 
przejazdy dzieci na zawody sportowe, bal karnawałowy, Dzień Nauczyciela. Dodatkowo, z funduszy zebranych podczas 
Pikniku 2013, RR kupiła wykładzinę do pokoju nauczycieli wf.

3. Fontanna do wody

W związku z poczynionymi przez Radę staraniami o sfinansowanie przez spółkę Eko Babice Sp. z o.o. ujęć wody pitnej dla dzieci, 
dalsze działania RR zostaną podjęte, po uzyskaniu porozumienia, w jakim stopniu darczyńca będzie partycypował w kosztach 
inwestycji. 

Koszt jednego ujęcia wody – ok. 4 000 zł.

4. Sala komputerowa

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, zespół ds modernizacji sal 
komputerowych przedstawił Radzie trzy możliwości rewitalizacji sali komputerowej:

◦ do pracowni komputerowej niezbędnych jest 18 stacji roboczych;

◦ zakup nowych komputerów firmy DELL – gwarancja 24-36 miesięcy, serwis, oprogramowanie OEM Windows -  3000 zł / szt;

◦ zakup sprzętu poleasingowego– po roku do dwóch lat używania, gwarancja 6-12 miesięcy – zestaw 1500-1700 zł / szt, 

wadą tego rozwiązania jest brak pewności zakupu osiemnastu jednakowych stacji roboczych, krótka gwarancja, konieczność 
zakupu oprogramowania licencjonowanego do każdego komputera.

Rada Rodziców na rewitalizację pracowni przeznaczyła 30 000 zł. W ocenie członków RR najkorzystniejszym dla szkoły 
rozwiązaniem byłby zakup nowych stacji roboczych. Z uwagi na ograniczone fundusze zawieszono zakup mat treningowych, 
(przesunięto te środki na sfinansowanie sprzętu komputerowego) czynione są starania, aby brakująca kwota została sfinansowana
przez sponsora, firmę I.

5. Gabloty

Rada zakupi gabloty w łącznej kwocie nie przekraczającej 8000 zł. Gabloty zostaną ustawione w łączniku przed wejściem na salę 
gimnastyczną. Inwestycja zostanie pokryta z wpłat przekazywanych w ramach darowizn 1 % na rzecz szkoły za 2012 rok.

6. Maty gimnastyczne

Z uwagi na zaawansowane prace przy rewitalizacji sali komputerowej, zakup mat gimnastycznych zostanie podjęty w późniejszym 
terminie.

7. Piknik 2014

Wstępnie termin Pikniku 2014 ustalono na 10 maja 2014 r.  Impreza miałaby charakter dnia otwartego w szkole.

Rada zaproponowała dwa tematy: Rycerstwo od średniowiecza do gwiezdnych wojen, Zawisza kontra Lord Wader.

8. Mundurki

Na posiedzenie RR przybyli zaproszeni goście – przedstawiciele firmy Adela – zakładu szyjącego mundurki szkolne.

Spośród zaprezentowanych wzorów wybrano: koszulka polo – 26 zł, t-shirt – 24 zł  z tarczą szkoły.

W dalszej kolejności z dyrekcją szkoły zostaną podjęte rozmowy dotyczące zmiany obowiązującego wzoru stroju jednolitego.

9. Wykładzina dla klas zero

Z inicjatywą wymiany dziesięcioletniej, wysłużonej wykładziny w klasie dla klasy 0 wystąpiła Anna Cytryniak. 

Cena wykładziny waha się w granicach 50-70 zł/m2. Rada pokryje koszty zakupu wykładziny w łącznej kwocie nie przekraczającej 
1200 zł.  Środki na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów ponad 1200 zł, klasy zero zobowiązane są zgromadzić 
we własnym zakresie. 

Czy jesteś za pokryciem kosztu zakupu wykładziny do klasy zero do kwoty 1200 zł? 

za – 19; przeciw – 0; wstrzymujących się – 1;

Na następnym posiedzeniu Anna Cytryniak przedstawi Radzie zestawienie planowanych kosztów i sposób ich finansowania.

Pierwszy termin następnego posiedzenia Rady Rodziców, wtorek 18 marca 2014 r., godz. 18:45.

Drugi termin następnego posiedzenia Rady Rodziców, wtorek 18 marca 2014 r., godz. 19:00.

Sekretarz Rady Rodziców
Lidia Cukrowska


