PROTOKÓŁ nr

4 /2021/2022

z zebrania Prezydium Rady Rodziców
w dniu 27.04.2022 r.

Posiedzenie zwołane zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców - TAK.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Na zebraniu poruszono następujące tematy:
1) organizacja dnia dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 w formie zawodów sportowych dnia 1 czerwca 2022 r.
2) ponownie poruszono temat uroczystości zakończenia klas 8-ych
3) przypomnienie o szkolnej zbiórce makulatury, która trwa do 5 maja 2022 r.
4) dnia 8 marca 2022 r. dokonano głosowania online ws. Przeznaczenia sposobu rozdysponowania środków z
działalności sklepiku charytatywnego na rzecz ludności ukraińskiej. Podczas czterech dni działania sklepiku
zebrano łączną kwotę 7.205,60 zł. przy czym kwota 4.550 zł. zostanie przeznaczona na cele charytatywne w
formie wpłaty całości kwoty na rachunek pomocowy, natomiast kwota 2.655,60 zł. zostanie przeznaczona na
bezpośrednie wsparcie dzieci z Ukrainy, które zostaną przyjęte do Szkoły Podstawowej nr 1, mowa tutaj o
wyposażeniu dzieci w niezbędne materiały szkolne, dofinansowania do wycieczek klasowych itp.
W głosowaniu wzięło udział 21 uprawnionych członków RR, 14 osób zagłosowało na TAK za wprowadzeniem
takiego rozwiązania
5) dnia 29 marca 2022 r. przeprowadzono głosowanie online ws. dofinansowania zakupu rolet okiennych , wniosek
złożony przez klasę 2D.
W głosowaniu udział wzięło 17 uprawnionych członków RR, 17 osób zagłosowało na TAK, reszta głosów osób
wstrzymała się od głosu
6) dnia 25 kwietnia 2022 r. przeprowadzono głosowanie online ws. dofinansowania zakupu materiałów na potrzeby
wystroju szkoły z okazji uroczystości 30-lecia SP1.
W głosowaniu wzięło udział 16 uprawnionych członków RR, 12 osób zagłosowało za sfinansowaniem zakupu
jedynie artykułów papierniczych, 2 osoby były przeciwne jakiemukolwiek dofinansowaniu i 2 osoby głosowały za
całkowitym sfinansowaniem wniosku.

5. Terminy kolejnych zebrań będą ustalane na bieżąco według potrzeb.
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Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokołowała i sporządziła
Sekretarz Rady Rodziców
oraz p.o. Przewodniczącej Rady Rodziców Rodziców SP1

Danuta Bachta

Zatwierdziła
Skarbnik Rady Rodziców SP1

Natalia Rabska
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