Protokół nr 6/2019

18 marca 2019
PROTOKÓŁ nr 6/2019
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu

Porządek zebrania
1. Powitanie.
2. Lista obecności.
3. Komputer do Sali 205.
4. Dofinansowanie materiałów eksploatacyjnych Szkoły.
5. Dofinansowanie pomocy dydaktycznych.
6. Festyn majowy.
7. Konkurs na Dyrektora Szkoły.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

1.

Powitanie. W dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 17:00-19:30 odbyło się zebranie Rady Rodziców wszystkich klas oraz
przedszkola.

2.

Lista obecności. W zebraniu uczestniczyło 6 rodziców z 48 przedstawicieli oraz Pani Wicedyrektor Szkoły. Lista w
załączniku nr 1,

3.

Komputer do Sali 205. Poinformowano p. Wicedyrektor, że komputer został przekazany do klasy 205 i jest już
wykorzystywany w trakcie prowadzenia zajęć klasowych,

4.

Dofinansowanie materiałów eksploatacyjnych Szkoły. Przypomniano uczestnikom spotkania o podjętym
zobowiązaniu by poinformować Rodziców dzieci o wpłacaniu do skarbnika klasowego po 5 zł od dziecka. Skarbnik klasowy
wpłaca zebraną kwotę na konto Rady Rodziców,

5.

Dofinansowanie pomocy dydaktycznych. W dniu dzisiejszym przekazano na ręce Pani Wicedyrektor zakupione
pomoce naukowe jaki udało się do dziś sfinalizować,

6.

Festyn majowy. Omówiono wstępnie festyn. Lecz ze względu na niewielką frekwencję podział zakresu obowiązków
zostanie rozdzielone na najbliższym zebraniu 15 kwietnia 2019 r. Wstępnie ustalono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

7.

Cel festynu określono jako: zbiórka na pomoce naukowo/wyposażeniowe do szkoły
Plakat określono jako: malują wszystkie klasy w ramach zajęć z Plastyki na ocenę. Wewnętrznie klasy wybierają
np. 3 najlepsze prace i stąd będziemy mieć prace do konkursu do wybrania zgodnie z regulaminem konkursu
Karteczki/ulotki przed festynem dla wszystkich dzieci – wzór jest przygotowany będzie trzeba roznieść
Scena – p. Skarbnik zadeklarowała wsparcie,
Atrakcje- organizacja p. Dominik z Klub Osiedlowy „Raszyn”. Ustalenia dokodo ustalenia
Fantolada- do ustalenia
Księgarenka- do ustalenia
Kawiarenka- do ustalenia
Godziny funkcjonowania stanowisk- do ustalenia
Konkursy organizowane przez nauczycieli- do ustalenia

Konkurs na Dyrektora Szkoły. Omówiono wstępnie zasady panujące na konkursie z doświadczeń wcześniejszych Rady
Rodziców. Wybory odbędą się 27 marca 2019 r.

8.

Zebranie. Ustalono kolejne zabranie Rady Rodziców na 15 kwietnia 2019 r. godzina 17:00 do 19:30.

9.

Wolne głosy i wnioski.
a.
b.
c.

Wicedyrektor Szkoły poinformowała, że Szkoła przystępuje do Strajku od kwietnia 2019,
Aktualny nabór do zerówki to jest ok 7 osób,
Zaproponowano, że należy spróbować wystąpić do firm leasingowych z informacją o przekazanie na rzecz
szkoły komputerów,
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Zaproponowano, że należy wystąpić do Urzędu Miasta z pismem informującym, ze Rada Rodziców wspiera
finansowo pomoce naukowe szkoły w związku z tym Urząd Miasta winien się też wykazać dofinansowaniem,
Rada Rodziców jest zaniepokojona wykorzystaniem robotów zakupionych ze środków szkoły przed Drzwiami
Otwartymi jakie się odbywały w szkole. Zakupione roboty jeszcze nie były wykorzystane od zakupu. Rada
Rodziców zawnioskuję do Dyrekcji Szkoły o przeszkolenie większej liczby nauczycieli w celu rozpowszechnienia
programowania robotów wśród uczniów.

10. Zakończenie zebrania. Na tym zebranie zostało zakończone.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący:

Sekretarz:

Załączniki:
1. Lista obecności,
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