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Sprawozdanie 2/2018-2019 z zebrania Rady Rodziców
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) im. W. Micuty
z dnia 15 października 2018 roku
Przebieg zebrania
1. Zmiany wśród przedstawicieli klasowych:
Klasa IV a – p. Małgorzata Woźniak zastąpi p. Joannę Puławską.
2. Uchwalenie stanowiska Rady Rodziców dotyczącego wniosku jednego z rodziców dotyczącego
zwrotu wpłaconej składki na Radę Rodziców w związku z wypisaniem dziecka ze szkoły.
3. Omówienie, organizowanego przez Grono Pedagogiczne SPK, spotkania szkolnego z okazji 100
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędzie się 9 listopada 2018
o godz. 18 : 45, w Stałym Przedstawicielstwie RP.
4. Przygotowywanie przez obecnych na posiedzeniu członków Rady i nauczycieli SPK zaproszeń,
dekoracji i ekspozycji prac konkursowych.
5. Zapisy na udział w spotkaniu szkolnym rozpoczną się w tym tygodniu. Ostateczny termin
upływa w poniedziałek - 29.10.2018.
6. Do pomocy w przygotowaniu sali w Stałym Przedstawicielstwie zgłosiły się 3 osoby,
rozpoczęcie przygotowań – 9.11.2018 godz. 9:00.
7. Wszystkie osoby z Rady Rodziców proszone są o wcześniejsze przybycie w tym dniu do Stałego
Przedstawicielstwa w celu usprawnienia organizacji spotkania. Dokładna godzina zostanie
podana w późniejszym terminie przez Kierownika SPK.
8. Po zakończeniu spotkania sprzątamy salę (większość z nas zadeklarowała pomoc).
9. Ze środków finansowych Rady Rodziców zostały zakupione jednorazowe kubki, talerze oraz
pojemniki na popcorn.
10. Do kupienia pozostał: popcorn i woda mineralna dla dzieci (czekamy na informację
o dokładnej liczbie uczestników)
11. Mikołajki – bez zmian. Nauczyciele organizują je w klasach. Rada Rodziców w ramach
poczęstunku kupi mandarynki i czekoladki.
12. Rada Rodziców zakupi, z okazji tłustego czwartku, pączki dla uczniów i nauczycieli.
13. Spotkanie autorskie - czekamy na potwierdzenie od autorów.
14. Zostały napisane i wysłane 3 projekty o dofinansowanie - czekamy na ich rozpatrzenie
(początek 2019 roku).
15. Podczas zebrania uchwalono, co następuje :
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1.) Rada Rodziców zaakceptowała podsumowanie finansowe poprzedniej Rady Rodziców
(2017-2018) i przejęła środki finasowe w kwocie 1291,55 CHF.
2.) Zaakceptowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2018-2019
3.) Ustosunkowanie się Rady Rodziców do wniosku o zwrot składki (100 CHF) wpłaconej na
Radę Rodziców. W związku z zakończeniem edukacji w naszym SPK przez jednego z
uczniów i wnioskiem jego rodziców o zwrot składki, Rada Rodziców zapoznała się z
sytuacją i ustaliła następujące fakty :
Uczeń nie zwrócił książek do biblioteki szkolnej (7 pozycji).
Uczeń był zapisany na wycieczkę szkolną, na którą nie pojechał, a Rada Rodziców poniosła
koszty związane z jego uczestnictwem.
Rada Rodziców uchwaliła, co następuje:
• uczeń ma zwrócić wszystkie książki do biblioteki szkolnej - w innym przypadku
zostanie wyceniona rzeczywista wartość książek i potrącona ze składki wpłaconej na
Radę Rodziców,
• rodzice ucznia zobowiązani są do pokrycia kosztów wycieczki do Rapperswil,
przypadających na ich dziecko, w wysokości 10 CHF,
• Rada Rodziców postanowiła nie dochodzić zwrotu dopłaty.
• Po uregulowaniu wyżej wymienionych spraw zwrot składki wpłaconej na Radę
Rodziców zostanie rozpatrzony przez Prezydium Rady.
4.) Organizacja dodatkowych imprez szkolnych w II semestrze (np. karnawał, topienie
Marzanny, „polowanie” na jajka wielkanocne) może być brana pod uwagę przy pełnym
zaangażowaniu rodziców uczniów i jest uzależniona od możliwości finansowych Rady
Rodziców.

Sekretarz Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców
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Justyna Tokarska – Drózd
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