Protokół nr 3/2018

Poznań, 10 grudnia 2018 r.
PROTOKÓŁ nr 3/2018
Z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu

Porządek zebrania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Powitanie.
Lista obecności.
Wykorzystanie środków Funduszu Rady Rodziców.
Zbiórka makulatury w latach 2016-2018.
E-dziennik.
Renowacja placu zabaw.
Basen.
Matematyka.
Informatyka.
Konkurs Świąteczny.
Kiermasz Świąteczny.
Terminy kolejnego zebrania.
Zakończenie zebrania.

1.

Powitanie. W dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 odbyło się zebranie Rady Rodziców wszystkich klas oraz przedszkola.

2.

Lista obecności. W zebraniu uczestniczyło 10 rodziców oraz Dyrektor Szkoły – lista w załączniku nr 1.

3.

Wykorzystanie środków Funduszu Rady Rodziców. Rada Rodziców podtrzymuję, że zakup tonerów oraz kartek
do kopiarek na cele szkoły winno być sfinansowane ze środków finansowych uzyskanych przez Szkołę ze zbiórki makulatury.
Potwierdzono zamówienie słowników j. angielskiego. Listą konkursów dysponują przewodniczący zespołów. Trwa
pozyskanie informacji o konkursach.

4.

Zbiórka makulatury w latach 2016-2018. Na dzień zebrania nie uzyskano od Dyrekcji Szkoły odpowiedzi, jakie
nagrody zostały wręczone komu i kiedy.

5.

E-dziennik. Brak nowych informacji w tej sprawie.

6.

Renowacja placu zabaw. Brak nowych informacji w tej sprawie,

7.

Basen. Rada Rodziców zdecydowała, że do czasu wyjaśnienia przez Dyrekcję Szkoły powodu dopłaty z budżetu Rady ok
700,00 zł do basenu organizowanego przez Szkołę wstrzyma się od udziału w organizowaniu spotkania dotyczącego
bieżącego roku związanego z basenem,

8.

Matematyka. Rada Rodziców przekazała Panu Dyrektorowi na spotkaniu uwagi dotyczące braku informacji ze strony
Dyrekcji Szkoły dotyczące braku harmonogramu nadrobienia zaległości z matematyki w celu realizacji podstawy
programowej w ciągu roku danej klasy,

9.

Informatyka. Ten sam problem, co z lekcjami matematyki przedstawionymi w punkcie wcześniejszym. Pani, która jest na
urlopie macierzyńskim prowadziła obydwa przedmioty.

10. Konkurs Świąteczny. W związku z trudnościami organizacyjnymi ocena łańcuchów została przesunięta na dzień 14-122018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jak w zeszłym roku w dniu Wigilii klasowych 20 lub 21 grudnia 2018 r. (dokładny
termin do potwierdzenia). Jak w zeszłym roku, każda klasa otrzyma dyplom za udział w konkursie, a za pierwsze 3 miejsca
drobny słodki upominek.
11. Kiermasz Świąteczny. Termin tegorocznego kiermaszu świątecznego został ustalony, jak w latach ubiegłych, w terminie
grudniowych konsultacji nauczycieli z rodzicami – poniedziałek 17 grudnia 2018 r., godz. 17:00-19:00. Cel Kiermaszu został
zatwierdzony: każda klasa połowę środków uzyskanych przez klasę na Kiermaszu przeznaczy na własne cele klasowe,
natomiast drugą połowę przekaże do Funduszy Rady Rodziców przy SP80 na sfinansowanie laptopa do Sali 205 (uchwała nr
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1). W związku z organizacją egzaminów w dniach 15-16-17 grudnia 2018 r. Kiermasz się odbędzie w całej szkole z
wyłączeniem auli.
12. Terminy kolejnego zebrania. Termin kolejnego zebrania planowany jest na poniedziałek 28 stycznia 2019 r. godzina
17:00.
13. Zakończenie zebrania. Na tym zebranie zostało zakończone.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący:

Sekretarz:

Załączniki:
1. Lista obecności,
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