2016-10-05
Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie
Spotkanie odbyło się w dniu 2016-10-06 o godzinie 18:00. W spotkaniu brało udział 13 osób.
Na pierwszym spotkaniu nowej Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 omówiono wydatki
poniesione w roku poprzednim. Nie było zastrzeżeń do działalności rady w tym zakresie.
Z uwagi na chorobę przedstawicieli dyrekcji szkoły, spotkanie zostało przełożone na najbliższe
zebranie Rady Rodziców (tj. 2016-11-02).
Informacje ogólne
1.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym
wybrano członków Prezydium Rady oraz członków Komisji Rewizyjnej. Do zgłoszonych
kandydatur nie zgłoszono zastrzeżeń. Tak więc członkami odpowiednich ciał zostali:
Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Agnieszka Kwaśniewska
Wiceprzewodniczący: Robert Barański
Skarbnik: Tomasz Wójcik
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Aldona Wójcik
Wiceprzewodniczący: Paweł Radwan
Sekretarz: Jolanta Stefanik

2.

Zmiana Regulaminu Szkolnej Rady Rodziców.
W związku z koniecznością dostosowania obecnie obowiązującego regulaminu do postulatów jej
członków, poprzez głosowanie zmianie uległy zapisy:
Zmiany dla &3 pkt 1.
Było:
W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców rad klasowych,…
Jest:
W skład Rady wchodzi maksymalnie po dwóch przedstawicieli rodziców rad klasowych,…
Zmiany dla &5 pkt 2.
Było:
Zebrania zwyczajne rady odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 18.00
do 19.00. Terminy zebrań wywieszane są na tablicy ogłoszeń.
Jest:
Zebrania zwyczajne rady odbywają się w pierwszą środę miesiąca w godzinach od 18.00 do
19.00. Terminy zebrań wywieszane są na tablicy ogłoszeń.

3.

Plany finansowe na rok 2016/2017.
Jak co roku zaplanowano wydatki jakie rada poniesie w obecnym roku szkolnym. Poniżej
umieszczono wydatki wraz z szacunkowymi kosztami. Lista pozostaje listą otwartą z możliwością
uzupełnienia i zmian.
- wydatki na świetlicę (200zł),
- dofinansowanie dyskoteki karnawałowej klas 4-6 (brak sprecyzowanej kwoty),
- Dzień Dziecka (brak sprecyzowanej kwoty),
- Konkursy j. angielskiego, biblioteczne (około 400zł).

4.

Wpłaty na Radę Rodziców.

Podjęto decyzję o ustanowieniu nagrody dla najaktywniejszej klasy we wpłatach na Radę
Rodziców. Konkurs odbywa się w dwóch turach. Tura I kończy się z dniem 2016.11.30. Tura II
kończy się z dniem 2017.02.28.
Zwycięzca otrzyma dofinansowanie na wyjazdy szkolnej dla całej klasy. Warunkiem jest wpłata
na radę rodziców co najmniej 90% osób w klasie. Dofinansowanie będzie zależne od wpłaconej
kwoty i będzie na poziomie 60% dokonanych wpłat.
5.

Ujednolicony ubiór szkolny.
Podjęto inicjatywę, by usystematyzować ubiór szkolny o ujednolicony ubiór. Wstępnie
rozważana jest koszulka ‘polo’ oraz bezrękawnik w określonych kolorach (jeszcze nie
sprecyzowanych).
Przedstawiciele poszczególnych klas zadeklarowali, że porozmawiają z rodzicami w celu
ustalenia ich opinii i sugestii na ten temat.

6.

Zakup/modernizacja szafek szkolnych.
Pani XXX YYY z klasy 1XXX zobowiązała się do przedstawienia na następnym zebraniu kosztorysu
i możliwości dofinansowania zakupu/modernizacji szafek szkolnych ze środków pozaszkolnych
(np. z rady Dzielnicy).

7.

Pozyskanie funduszy z Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.
Pani Agnieszka Kwaśniewska zobowiązała się do zgłębienia tematu i zaprezentowania
możliwości na następnym zebraniu.

8.

Dzienniczek elektroniczny.
Pan Robert Barański zobowiązał się do przedstawienia na następnej radzie rodziców kosztów i
wymagań jakie niesie wdrożenie systemu prowadzenia eDziennicza.

