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Sprawozdanie 3/2018-2019 z zebrania Rady Rodziców
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) im. W. Micuty
z dnia 08 lutego 2019 roku
Przebieg zebrania
1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zamówiliśmy pączki z okazji Tłustego Czwartku.
Zostaną rozdane uczniom i nauczycielom w dniach 12-14.02.2019.
2. W dniach 19-21.03 zostanie ogłoszony konkurs z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
organizowany przez Grono Pedagogiczne. Rada Rodziców zakupi małe upominki dla każdego
ucznia.
3. W kwietniu, przed feriami wiosennymi, Grono Pedagogiczne organizuje zabawę „polowanie
na jajka" dla klas I-III - RR zakupi jajka wielkanocne i pomoże w organizacji tej zabawy. Dla
klas starszych (IV – III gimnazjum) RR zakupi zajączki.
4. Rada Rodziców, z okazji Świąt Wielkanocnych, zorganizuje konkurs w dwóch kategoriach
wiekowych i zakupi nagrody dla uczestników. Młodsze dzieci będą miały za zadanie
wykonanie kartki świątecznej i/lub pisanki (praca plastyczna). Starsi uczestnicy napiszą
opowiadanie, przygotują gazetkę pt. "Wielkanoc w moim domu". Ogłoszenie wyników
konkursu po feriach wiosennych.
5. W dniu 18.05.2019 odbędzie się spotkanie autorskie z Panią Justyną Bednarek. Spotkanie
będzie połączone z warsztatami. Nie otrzymaliśmy dofinansowania z MSZ, w związku z czym
RR sfinansuje bilety lotnicze, noclegi (17-19.05.2019), salę na spotkanie i warsztaty oraz,
w miarę możliwości, książki dla uczniów SPK.
6. Z okazji Dnia Dziecka RR zaplanowała wyjście do parku linowego - wstępnie ustalony termin
to 15/06/2019 - potwierdzenie terminu możliwe na początku marca 2019. RR sfinansuje
bilety wstępu oraz zakupi wodę dla uczniów SPK. Należy przygotować plakat/zaproszenia czekamy na zgłoszenia chętnych. Przypomina się, że dzieci w parku linowym pozostają pod
opieką rodziców lub opiekunów. Rada Rodziców ani Grono Pedagogiczne nie ponoszą
odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
7. Ustaliliśmy, że jeśli zostaną nam środki finansowe to na zakończenie roku:
•
•

dla klas I-VII zostanie zaproszony np.: teatr lub kabaret - prosimy o pomysły i/lub
namiary.
Klasy VIII i III gimnazjum będą mialy zorganizowane wyjście klasowe do pizzerii.

8. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w najbliższym czasie RR zakupi piłki, skakanki i gumy
do skakania.
9. Sekretarz przedstawił maile, które wpływały na skrzynkę RR. Wspólnie ustaliliśmy, że
skrzynka ta służy do rozsyłania wiadomości do wszystkich rodziców uczniów SPK, a wszelkie
pytania rodzice powinni kierować do przedstawicieli klasowych lub nauczycieli (jeśli nie mają
przedstawiciela). Przedstawiciel klasowy jest łącznikiem między rodzicami i RR.
10. Zapoznaliśmy sie z rozliczeniem wycieczki do Rapperswil - kilkoro rodziców nie wpłaciło 10
CHF przypadających na każdego uczestnika (udział własny). 1 osoba się zapisała na
wycieczkę, a nie pojechała natomiast 3 osoby pojechały, lecz nie zapłaciły. RR ustaliła co
następuje :
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•
•

rodzice uczniów, którzy pojechali na wycieczkę zobowiązani są do wpłacenia 10 CHF
przypadających na każde dziecko,
rodzice ucznia, który na wycieczkę nie pojechał ale był zapisany, są zobowiązani do
uiszczenia 10 CHF - Rada Rodziców postanowiła nie dochodzić zwrotu dopłaty.

11. Imprezy szkolne zaplanowane w II semestrze mogą sie odbyć tylko przy pełnym
zaangażowaniu przynajmniej wszystkich członków Rady Rodzicówi oraz dostępnych
środków finansowych. Wszyscy Rodzice gotowi wspomóc nasze działania są mile widziani.

Sekretarz Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

.........................................

....................................................

Justyna Tokarska – Drózd
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