Protokół nr 9/2016/2017
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

21.06.2017 r. godz. 18.00-19.30
świetlica, SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła i poprowadziła pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca RR.
W zebraniu wzięło udział 11 osób reprezentujących 11 klas. Lista obecności dołączona do protokołu.

Podczas zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Pan Michał Starzyński – zastępca przewodniczącej RR zrelacjonował przebieg spotkania u pana
Burmistrza w dn. 19.05.2017 r. w sprawie zmian w projekcie rozbudowy szkoły.
2. Pani Ewelina Grzegorzewicz i p. Michał Starzyński - członkowie Komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko Dyrektora naszej szkoły, przekazali informacje zawarte w Koncepcji
funkcjonowania i rozwoju szkoły w najbliższych latach, przedstawione przez p. Dyrektor Rentę
Podolecką podczas posiedzenia ww. komisji, które odbyło się 1.06.2017 r.
3. W dniu 6.06.2017 r. RR otrzymała informację, że w roku szkolnym 2017/18, dziennikiem
elektronicznym jaki będzie w szkole jest Librus, w związku z tym pozytywnie zaopiniowano
prowadzenie tylko jednej formy prowadzenia dokumentacji - wersji elektronicznej.
4. Ze względu na brak lepszych od aktualnie obowiązującej oferty ubezpieczenia NNW, Rada podjęła
decyzję o kontynuacji ubezpieczenia uczniów w zakresie NNW w roku szkolnym 2017/2018 z
dotychczasowym ubezpieczycielem, ze składką w wysokości 39 zł.
5. Skarbnik RR przedstawiła aktualną sytuację finansową RR. Niestety nie wszystkie osoby dokonały
płatności zadeklarowanych składek, co uniemożliwiło zrealizowanie wszystkich zaplanowanych
wydatków i zakupów. Rozliczenie finansowe bieżącego roku szkolnego zostanie przedstawione we
wrześniu.
6. Rada przekazała pozyskane od darczyńców książki na nagrody dla laureatów szkolnego konkursu
„Mam Talent”. Dodatkowo podjęła decyzję o sfinansowaniu pozostałych, brakujących nagród w tym
konkursie. 11 głosów ZA. Uchwała nr 23/2016-17
7. Pani Ewa Rogowska poinformowała o pozyskaniu dla uczestników konkursu „Ekoliga” nagród od
sponsorów: Lodziarni „Jesz lody tradycyjne”, Lodziarni „Lodojadacz” i ścianki wspinaczkowej „Ściana
Południowa”.

Przewodnicząca
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Sekretarz

/Anna Aniołek/

