Katowice, dn. 05.09.2015r.

Protokół
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach
z dn. 05.09.2015r.
Przewodniczący Rady Rodziców (dalej używany skrót RR) z kadencji roku szkolnego 2016-2017 zwołał
posiedzenie RR na dzień 05.09.2017r.
Na początku spotkania Przewodniczący przywitał zebranych oraz poprosił o sporządzenie listy
obecności. W spotkaniu wzięła również udział dyrektor szkoły p. Grażyna Kasza.
Proponowane tematy do omówienia:
1. Stan finansów RR w Szkole – rozliczenie środków i podjęcie uchwały w sprawie
przedłożonego sprawozdania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla prezydium RR w oparciu o działania podjęte w
okresie 2016/2017.
3. Wolne wnioski.
Ad.1: Z-ca RR p. Elżbieta Grodzka_Łopuszyńska przedstawia rozliczenie finansowe tytułem wpłat od
Rodziców wraz z dowodami poniesionych wydatków – przedłożono do wglądu zebranych Rodziców.
Informacja o wpływach i wypływach z rachunku – załącznik nr 1. Informacja o wydatkach i wpływach
z poszczególnych klas – załącznik nr 2.
Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego RR za rok szkolny 2016/2017
Po dyskusji Rodzice przyjęli sprawozdanie z wpływów i rozchodów środków finansowych w roku
szkolnym 2016/2017.
Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących oddziały Szkoły.
Za głosowało: 8 osób.(wszyscy obecni)
Wstrzymało się od głosowania: 0 osób.
Uchwała została podjęta, sprawozdanie zostało przyjęte i zatwierdzone.

Ad. 2: Przewodniczący RR podsumował działania organów Rady Rodziców. Głównym osiągnięciem RR
jest współuczestniczenie w projektach prowadzonych przez szkołę: remonty luksferów, toalet
szkolnych oraz zgłoszenie projektu remontu boiska szkolnego w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Katowice.
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Uchwała nr 3
w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu absolutorium dla prezydium RR za rok szkolny 2016/2017
Po dyskusji Rodzice udzielili absolutorium prezydium RR za działania w roku szkolnym 2016/2017.
Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących oddziały Szkoły.
Za głosowało: 8 osób.(wszyscy obecni)
Wstrzymało się od głosowania: 0 osób.
Uchwała została podjęta, sprawozdanie zostało przyjęte i zatwierdzone.

Ad.3: Wolne wnioski.
1. Sprawa rocznego, dobrowolnego ubezpieczenia dzieci – przedłużono umowę
z dotychczasowym brokerem. Kwota składki wynosi 38 zł.
2. Dojazdy na basen – omówienie warunków dojazdów w bieżącym okresie.
3. Wybory do trójek klasowych, w tym ustalenie, które osoby (maksymalnie 2) będą brały udział
w spotkaniach Rady Rodziców.
4. Przewodniczący RR przedstawił projekt programu profilaktyczno-wychowawczego, który po
dyskusji przekazano do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej z prośbą o jego pozytywne
zaopiniowanie.
5. Przewodniczący RR przekazał szczegółowe informacje w sprawie budżetu obywatelskiego
i wniosku o utworzenie Dzielnicowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy SP 37 oraz
wniósł o rozpowszechnianie i lobbowanie informacji w sprawie warunków, sposobu i miejsca
głosowania.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00, a zakończyło o 18.30.

Protokół podpisują:

Sekretarz RR

Przewodniczący RR

Edyta Urbaniak-Konik

Mariusz Jankowski
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