
Protokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców z dnia 05.06.2019r. 

 Na zebraniu było obecnych 7 członków PRR i Pani Dyrektor. 

1. PRR zapoznało się z ofertami ubezpieczeniem na nowy rok szkolny i postanowiło kontynuować współpracę z 

dotychczasowym brokerem. Z powodu braku wszystkich ofert nie podjęto decyzji o wyborze ubezpieczyciela. Zostały 

wyznaczone osoby do kontynuowania rozmów. Zgodnie z życzeniem rodziców we wrześniu pojawią się warunki 

ubezpieczenia w zakładce RR, udostępnione na stronie internetowej szkoły. Do wykorzystania za bieżący rok szkolny 

jest fundusz prewencyjny z obecnej polisy, do przeanalizowania przez Panią Dyrektor, na co go przeznaczyć. 

2. Ściana emocji – prace wykonawcze ruszą w drugim tygodniu lipca. 

3. Projekt „Zaczytani” – społeczność szkolna zebrała ponad osiem kartonów książek z przeznaczeniem do otwierania 

bibliotek w szpitalach. Szczegóły akcji na szkolnym i radowym Facebook’u.  

4. Za inicjatywą RR lody z „Lodziarni Miś" uatrakcyjniły dzień dziecka w szkole. Dotarły nawet nad jezioro, na spływ kajakowy 

kilku klas 8 i gimnazjum. Dzieci przygotowały galerię rysunków reklamującą lodziarnię. Najlepsze pracę uhonorowane 

zostały voucherami do lodziarni oraz drobnymi nagrodami. 

5. Miejsca na ścianach oraz podłogach do naklejenia kolejnej partii naklejek są już uzgodnione z wicedyrektorem szkoły, 

niedługo montaż. 

6. Do PRR wpłynęły podania o nagrody na zakończenie roku szkolnego. Z funduszy RR została zaakceptowana kwota w 

wysokości 4800,00 zł (osiągnięcia sportowe – 1000,00, klasy 0-3 – 600,00, klasy 4-6 – 1000,00, klasy 7-8 i gim – 1200,00, 

wolontariat – 1000,00). 

7. Decyzją PRR w ramach konkursu 5 dych zostaną dofinansowane dyplomy i książki dla 3 uczestników międzyszkolnego 

konkursu „Kto Ty jesteś? Polak Mały” dodatkowo PRR przeznaczy 30,00 zł na nagrody za konkursy w grupie 

logopedycznej.  

8. PPR ustaliło wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Pozostanie ona bez zmian tj. będzie 

wynosić 50 zł od jednego ucznia, a 30 zł jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci. Mając na uwadze ograniczone 

środki rodziców naszych uczniów, PRR umożliwia wpłatę składki ze zniżką, jeśli będzie ona wpłacona do 30 października 

b.r., czyli 40 zł i odpowiednio 25 zł. PRR przypomina, że w ten sposób zgromadzone środki są wykorzystywane do 

różnych działań np. wyjść pozaszkolnych, spotkań z ciekawymi osobami, zakupu nowości do biblioteki, konkursów, 

wspomagania uczniów wyróżniających się w nauce lub aktywnych i zaangażowanych w różne projekty, konkursy w szkole 

lub poza nią. RR wspiera różne inicjatywy, w których udział biorą uczniowie naszej szkoły" 

9. Klasa Design, zaakceptowano regulamin, planowane jest ruszenie z pracami od września. 

10. PRR podjęło decyzję o kontynuacji Projektów i Budżetu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym 2019/20. Informacja i 

regulamin we wrześniu, przed pierwszym zebraniem z rodzicami, przeznaczony budżet na realizację tych zadań na 

dotychczasowym poziomie. 

11. Odbyła się dyskusja na temat zmian w regulaminie Budżetu Uczniowskiego – realizacja początek roku szkolnego.  

Termin następnego zebrania PRR zostanie ustalony na 

Walnym Zebraniu Rady Rodziców 

zwołanym we wrześniu 2019 roku przez Dyrektora Szkoły 


