Protokół nr 3
z zebrania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele 29 klas SP7 w Szczecinie.
1. Na początku zebrania obyło się spotkanie z właścicielami firmy cateringowej, dostarczającej
posiłki w naszej szkole. Omówiono ankietę przeprowadzoną wśród rodziców dzieci
korzystających ze stołówki szkolnej. Ustalono, że właściciele firmy dołożą wszelkich starań, by
poprawić temperaturę serwowania, jakość i różnorodność posiłków. Zorganizują i
przeprowadzą wewnętrzną anonimową ankietę wśród dzieci korzystających ze stołówki,
która będzie miała na celu ustalenie co dzieciom smakuje, co im nie odpowiada w posiłkach,
które są im serwowane. Na następnym Zebraniu RR Panowie przedstawią wnioski z tej
ankiety i podjęte działania usprawniające.
2. Następnie, na wniosek przedstawiciela klas gimnazjalnych, uchwalono, że Rada Rodziców
będzie zakupywała miesięcznie 6 sztuk baniaków wody do dystrybutorów w oddziale szkoły
przy ul. Wojciechowskiego. Gimnazjum zobowiązuje się wypowiedzieć umowę z dostawcą
wody, która obecnie jest obowiązująca i mniej korzystna cenowo.

3. Głos zabrał Skarbnik Rady Rodziców – Pani Małgorzata Adamiak. Przedstawiła stan kasy Rady
Rodziców oraz poczynione dotychczas wydatki. Prośba do klas o dokonywanie wpłat na RR.
4. Odbyło się głosowanie nad zgłoszonym Wnioskiem o dofinansowanie zakupu nagród do 4
konkursów świątecznych. W głosowaniu brało udział 29 osób. ZA było 29 osób, Nikt się nie
wstrzymał, Nikt nie był przeciwny. Przyznano dofinansowanie w wysokości 1500 zł.

5. Odbyło się głosowanie nad zgłoszonym Wnioskiem o dofinansowanie zakupu nagród w
konkursie Bożonarodzeniowy collage w języku obcym. W głosowaniu brało udział 29 osób. ZA
było 29 osób, Nikt się nie wstrzymał, Nikt nie był przeciwny. Przyznano dofinansowanie w
wysokości 350 zł.
6. Dyrektor SP7 dostarczyła otrzymaną z Urzędu Miasta propozycję projektu budżetu dla SP7 na
rok 2019. Rada Rodziców po analizie nie zgodziła się przyjęcie tego projektu.

Termin następnego zebrania Rady Rodziców – 20.03.2019 r.

Protokół przygotował:

Sekretarz Rady Rodziców
Emilia Kosobucka

