PROTOKÓŁ nr 5/2018-19
z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie
w dniu 15 maja 2019 r.
W zebraniu brało udział 28 przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców – lista w załączeniu.
Zebranie poprowadził Przewodniczący RR Paweł Gabryszewski wg następującego porządku:
1. Wystąpienie Dyrektora SP 7 – pani Teresy Kaliny – dyskusja oraz pytania.
2. Wybór 3 spośród wszystkich złożonych ofert ubezpieczenia NNW dla uczniów szkoły
na przyszły rok szkolny.
3. Rozpatrzenie złożonych pism oraz wniosków do RR i podjęcie stosownych uchwał.
4. Omówienie oragnizacji i wsparcia finansowego dla Festynu Szkolnego.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Skarbnika RR – panią Magłorzatę
Adamiak.
6. Sprawy pozostałe.
Ad 1.
W wystąpienie pani Teresa Kalina poruszyła następujące tematy:
 Festyn Szkolny – organizowany jest przez szkołę w sobotę 25 maja br. w godz. 10-13,
prośba o pomoc rodziców w przygotowaniu imprezy (rozłożenie ławek i ich
posprzątanie), dostarczenie fantów lub gadżetów;
 Przetarg na kuchnię – do dnia 22 maja składanie ofert na najem pomieszczeń kuchni w
celu prowadzenia żywienia zbiorowego uczniów w SP 7;
 Klasy 6 w roku szkolnym 2019/20 (rocznik 2008) – od przyszłego roku szkolnego
klasy 6 będą przeniesione wraz z wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi do
budynku przy ul. Wojciechowskiego 50 ze względu na ograniczenia ilości sal lekcyjnych
w budynku przy ul. Złotowskiej 86, w związku z powyższym kurs autobusu szkolnego
będzie zwiększony do 3 razy na dobę i dostosowany do planu lekcji jak i zajęć
dodatowych prowadzonych przez szkołę;
 Konkurs na Dyrektora SP 7 – pani Teresa Kalina prosi o rekomendację RR na kolejną
kadencję na stanowisku dyrektora SP 7
Ad 2.
Ponieważ wpłyneły tylko 3 oferty ubezpieczeń NNW dla uczniów postanowiono zaprosić
wszystkich oferentów na następne spotkanie RR celem ich przedstawienia i dokonania wyboru.
Ad 3.
Omówiono i rozpatrzono następujące sprawy:
1. Pismo z Urządu Miasta Szczecin (Wydział Oświaty) z prośbą o wytypowanie dwóch
przedstawicieli RR, którzy wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, w związku z
zamiarem ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Szczecin konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie – przyjęto zgłoszone
kandydatury (uchwała w załączeniu do protokołu).
2. Wniosek w sprawie popracia RR dla przedłużenia lini autobusowej nr 51 – przyjęto.
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3. Wniosek o dofinansowanie zakupu mat edukacyjnych – przyjęto w kwocie 2800,- zł.
4. Wniosek o sfinansowanie Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckiej – przyjęto
w kwocie 500- zł.
5. Pozostałe wnioski pozostawiono nierozpatrzone ze względu na braki formalne.
Ad 4.
Po dyskusji na temat wsparcia przez RR organizacji Festynu Szkolnego przyjęto:
1. RR zorganizuje atrakcje dla dzieci (dmuchane kule, wata curowa, popkorn) – przyjęto
kwotę wydatków na ten celu do 1500,- zł.
2. Każda z klas dostarczy po 2-3 ciasta (pokrojone) ranno przed festynem – ciasta będą
sprzedawane za symboliczną złotówkę.
3. RR zakupi talerze oraz sztućce na Festyn.
Ad 5.
Skarbnik przedstawił stan kasy RR oraz poczynione dotychczas wydatki.
Przedstawiciele poszczególnych klas prześlą niezwłocznie do skarbnika nr konta, imię i
nazwisko posiadacza rachunku oraz nr klasy, na które dokona on zwrotów z wpłaconych
składek (wg ustalonych na początku roku szkolnego bonusów).
Ad 6.
Poruszono dodatkowo nastepujące tematy:
1. Tabla lub Fotoksiążka na zakończenie nauki przez klasy 3 gimnazjalne oraz 8 –
przedstawiciele dostarczą na następne spotkanie RR rachunki i rozliczenia za wykonanie
Tabla lub Fotoksiążki (do wyboru) – przyjęto kwotę do 950,- zł.
2. Nagrody od RR dla uczniów SP 7 na koniec roku za pozaszkolną aktywność (np.
sportową, artystyczną, charytatywną lub inne osiągnięcia) – należy do 30 maja br. złożyć
w sekretariacie stosowne wnioski wraz z potwierdzeniem osiągnięć (dyplomy,
zaświadczenia itp.).
Na zakończenie przypomniano termin następnego spotkania RR – 5 czerwca br. godz. 17:00.
Wnioski i oferty skierowane do RR załączone do protokołu. Wszystkie decyzje zostały podjęte
poprzez głosowanie – stosowne uchwały w załączeniu.

Protokół sporządził:
Emanuel Dobrowolski

Przewodniczący:
Paweł Gabryszewski

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Uchwała nr 5.1/2018-19 (Konkurs na Dyrektora SP 7)
3. Uchwała nr 5.2/2018-19 (Wnioski)
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