
Bezrzecze 15.01.2019

Protokół z zebrania Rady Rodziców PSP Bezrzecze 

W dniu 15.01.2019 (wtorek) odbyło się zebranie Rady Rodziców PSP Bezrzecze. 
Obecnych było 14 osób, (lista obecności do wglądu u sekretarza RR). Obecna na zebraniu była 
wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Bałuch.

Tematyka zebrania:
1. Sprawozdanie finansowe RR.
2. Uchwały dotyczące dofinansowania konkursów szkolnych organizowanych przez 

nauczycieli w miesiącach luty-marzec.

3. Wolne wnioski: 
- reklamacja w sprawie naklejek podłogowych,
- bezpieczeństwo związane z przechodzeniem przez jezdnię przy parkingu szkolnym,
- parkowanie samochodu dostawczego na pasach przy szkole.

Wnioski:
1. Przedstawiono rachunki i paragony. Budżet Rady Rodziców na dzień 14.01.2019 wynosi 

12.866,57 zł. Na konkursy szkolne wydano 3063,17 zł, na mikołajki 139,00 zł, Dzień 
Nauczyciela 391,92 zł, zakup tortów lodowych dla zwycięskich klas w związku z rekordową
zbiórką karmy dla zwierząt 380,09 zł.

2. Przedstawiono uchwały, które zostały podpisane przez członków RR. Postanowiono 
dofinansować wszystkie konkursy szkolne organizowane przez nauczycieli, które odbędą się
w miesiącu lutym-marzec. Przeznaczono na ten cel 850 zł. 

3. Wolne wnioski:

- zgłoszono reklamację dotyczącą naklejek edukacyjnych naklejonych na schodach w nowej części 
szkoły. Tabliczka mnożenia na kliku schodach odkleiła się oraz został znaleziony jeden błąd. Firma 
wykonująca naklejki dokona ponownego doklejenia naklejek na schodach. Pojawią się też dwie 
nowe naklejki edukacyjne, które były zamówione przez RR.

- jeden z rodziców podniósł temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w okolicy parkingu 
przy szkole. Nagminnie rodzice wraz ze swoimi dziećmi jak i nauczyciele przechodzą przez jezdnię
w miejscu do tego niedozwolonym. Zapytano czy jest możliwość przeniesienia bramki wejściowej 
w okolicę pasów/przejścia dla pieszych. Sugestia została przyjęta przez panią wicedyrektor. 
Potrzebny czas na zorientowanie się czy jest to możliwe. 

- zgłoszono do dyrekcji również problem parkowania samochodu dostarczającego obiady do szkoły 
przez „Pan Widelec”. Dostawca nagminnie pozostawia samochód na przejściu dla pieszych przy 
głównym wejściu do szkoły, stwarzając w ten sposób zagrożenie. 

Data i godzina następnego zebrania Rady Rodziców będzie podana w terminie późniejszym.

Przewodnicząca                                                                                                    Sekretarz 
Monika Kołacz-Kolasa                                                                                  Katarzyna Ciurzyńska



 


