
Protokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców z dnia 09.05.2019r. 

 Na zebraniu było obecnych 4 członków PRR. 

1. Klasa Design – trwają prace, regulamin w przygotowaniu. 

2. Ruszył  projekt „Tablicy emocji”. Ściana została dokładnie zmierzona, projekt został wstępnie rozrysowany. 

Jeszcze w maju ruszą prace.  

3. Do PRR wpłynęło pismo z prośbą o zakup farb na odświeżenie trzech małych tablic emocji w segmencie 

klas młodszych. Tablice zostały sfinansowane przez Mały Samorząd Uczniowski, PRR wyraziło zgodę na 

dofinansowania odświeżenia tychże tablic koszt  100 zł. 

4. Naklejki na schody zostały bardzo pozytywnie ocenione przez środowisko szkolne. PRR planuje zakupić 

kolejną partię naklejek tym razem podłogowych i ściennych. Docelowo koszt wyniósłby ok. 2000,00 zł. 

Czekamy na akceptację Pani Dyrektor, czy możemy zaadoptować powierzchnie ścian, szafek i podłóg do 

naklejania oraz wskazanie dostępnych miejsc. 

5. Do PRR wpłynęło pismo z prośbą o częściowe dofinansowanie Zielonej Szkoły, ucznia klasy 4. PRR 

wyraziło zgodę na dofinansowanie w kwocie 130,00 zł. 

6. Z okazji Dnia Dziecka w szkole odbędzie się Dzień Sportu, PRR udało się w ramach dodatkowej atrakcji 

pozyskać lody z zaprzyjaźnionej "Lodziarni MIŚ”. Lody będą wydawane w stołówce szkolnej. PRR 

zastanawia się nad przeprowadzeniem konkursu wśród uczniów pt. „Reklama Lodziarni Miś”. 

7. PRR zwraca się z prośbą do rodziców o nadsyłanie informacji o współpracy z dotychczasowym 

ubezpieczycielem, zgłaszaniem szkód i wypłatą świadczeń. Otrzymane uwagi pomogą w wyborze kolejnej 

oferty. 

8. PRR chciałoby od nowego roku szkolnego ruszyć z kolejną edycją Budżetu Uczniowskiego. Przejrzany 

zostanie regulamin i wniosek pod kontem ew. poprawy zauważonych w poprzedniej edycji. 

9. PRR rozważa zgłoszenie projektu do Rady Dzielnicy dotyczącego wygłuszania korytarzy w naszej szkole, 

za pomocą sufitowych paneli akustycznych. Trwają rozmowy z Panią Dyrektor, aby Szkoła wspólnie z 

Radą Rodziców napisała projekt do Rady Dzielnicy.  

10. PRR prosi, aby do dnia 4 czerwca /wtorek/ b.r. złożono wszystkie podania z prośbą o sfinansowanie 

nagród dla uczniów, po tym terminie podanie może nie zostać rozpatrzone. Wzorem roku ubiegłego 

podania powinni składać opiekunowie odpowiednich grup wiekowych. PRR liczy na zrozumienie, 

komplet podań w jednym terminie przyspieszy ich rozpatrzenie i sprawiedliwy podział środków Rady 

Rodziców 

 

Następne zebranie PRR odbędzie się 05 czerwca 2019r. 


