Protokół nr 3
z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu
w dniu 26.01.2012 r.

Prowadząca zebranie: pani Edyta Liniarska - wice przewodnicząca Rady Rodziców otworzyła zebranie,
a po stwierdzeniu jego prawomocności (quorum) przeprowadziła głosowanie w sprawie porządku zebrania,
które po jego jednomyślnym przyjęciu obejmuje następujące zagadnienia:

Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista obecności;
Wystąpienie Pani Dyrektor mgr inż. Alicji Korol;
Sprawozdanie Skarbnika Rady Rodziców Pani Magdaleny Tomaki;
Sprawy różne;
Pismo od Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki - Szulik;
Zakończenie zebrania;

Ad 1. W zebraniu uczestniczyło 14 przedstawicieli klas. Lista obecności z podpisami uczestników stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Wystąpienie oraz sprawozdanie finansowe z budżetu jednostki za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011
przedstawiła Pani Dyrektor mgr inż. Alicja Korol. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu. Pani Dyrektor powiadomiła również RR o zakupie podstawy monitoringu. Podłączenie monitoringu wyniesie
2000zł. Początek montażu przewidziano na okres ferii.

Ad 3. Sprawozdanie Skarbnika Rady Rodziców Pani Magdaleny Tomaki:
stan konta z roku szkolnego 2010/2011
Wpływy do kasy RR w roku szkolnym 2011/2012
Dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych
Końcowy stan konta styczeń 2012

1149,68 zł
2429
zł
1796,51 zł
1782,17 zł

Ad 4.Sprawy różne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prośba do Rodziców o większe zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa i zachowania dzieci
informacja o mężczyźnie obnażającym się w rejonie naszej szkoły, Policja została poinformowana i zwiększy
ilość patroli w tym rejonie
nastąpi wymiana płotu wokół boiska szkolnego.
zrobiono nowy projekt centralnego ogrzewania w naszej szkole. Gdyby projekt nie doszedł do skutku jest
propozycja, aby wyremontować drugą klatkę schodową.
podczas ferii zimowych będzie remontowana sala nr 3.
Pani Dyrektor mgr inż. Alicja Korol złożyła wniosek do Urzędu Miasta o wybudowanie placu zabaw przy
szkole.
propozycja zdobywania nowych funduszy poprzez nowe projekty. Najnowszy projekty to Innowacyjna
Edukacja.
otwarcie nowej pracowni komputerowej.
W naszej szkole odbędą się Warsztaty Gospel.
szkoła organizuje Festiwalem Młodych Talentów, który potrwa 3 dni, a udział wezmą uczniowie z całego
województwa.

Ad 5. Pismo od prezydent Miasta Zabrze, dotyczące wyłonienia przedstawiciela Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Zabrzu do składu komisji konkursowej na stanowiskoDyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w
Zabrzu. Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W jawnym głosowaniu brało udział 14 osób i przegłosowano Panią Małgorzatę Wilk, jako delegatkę na wybory
nowego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu.

Ad 6. Zakończenie zebrania
Następne posiedzenie Prezydium Rady Rodziców zostało zaplanowane na marzec 2012
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Wioletta Pilichowska
Zatwierdziła Małgorzata Wilk
Załączniki do protokołu:
Załącznik nr 1 Lista obecności z zebrania w dniu 26.01.2012r.
Załącznik nr 2 Sprawozdanie Finansowe z budżetu szkoły.
Załącznik nr 3 Pismo od Prezydent Miasta Zabrze.

