Protokół nr 4
ze spotkania Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24
im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu
w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Obecni członkowie Rady Rodziców :
1. Henryk Smerd – II a
2. Adriana Cebula – III a
3. Dorota Popardowska – I a
4. Joanna Chojecka - Kazowska - III b
5. Justyna Podemska – II b
6. Ewa Juszczam– IV a
Obecnych członków przywitała p. Dyrektor – Jolanta Ślemp.
Ustalenia:
1. W roku bieżącym tj. 29.05. przyjeżdża grupa Czechów na wymianę z programu
Bruntal . Wyrażono zgodę na sfinansowanie obiadów dla przyjeżdżających.
2. Termin festynu szkolnego 08.06.2014 r pod hasłem : „Bezpieczny i zdrowy do
pomocy gotowy”. Zadeklarowano menu na festyn oraz rezerwacje jak co roku
miejsc na terenie szkoły.
3. Kwestia objęcia ubezpieczeniem uczniów szkoły na kolejny rok szkolny – z-ca
przewodniczącego Rady Rodziców zaplanował termin spotkania w kwestii
uzgodnień warunków jakie powinny być zawarte w zapytaniach do ubezpieczycieli
na dzień 07.05.2014r . Zapytania ofertowe mają być skierowane do końca maja br
do 6-7 firm ubezpieczeniowych. Rozpatrywanie ofert mają odbywać się w większym
gronie tj. liderów klasowych. Propozycja zamieszczenia zapytań ofertowych na
stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Szkoły.
4. Od przyszłego roku szkolnego 2014/2015 uczęszczać będą do naszej szkoły 6latki liczące 22 osoby w klasie.
5. Wyrażono zgodę na uczęszczanie od nowego roku szkolnego przez uczniów
klas III na zajęcia organizowane w budynku A.
6. Pozytywnie zaopiniowano kwestię zakupu nagród dla wyróżniających się
uczniów na zakończenie br szkolnego.
7. Poinformowano o możliwości opiniowania awansu zawodowego nauczycieli PSP
nr 24 w Opolu.
8. Dalszy zakup jednorazowych szczoteczek do zębów do fluoryzacji (koszt
jednostkowy 2,50 zł na cały rok). Dzieci w dalszym ciągu będą nosiły zużyte
szczoteczki po odbytej fluoryzacji do domu z uwagi na brak specjalistycznych koszy
utylizacyjnych w szkole (wymóg sanepidu).
9. Z inicjatywy rodziców każdy protokół będzie zamieszczany na stronie
internetowej w zakładce Rada Rodziców.
Na tym protokół zakończono.
W załączeniu lista obecności .
Protokołowała :
Adriana Cebula

Prowadzący :
Henryk Smerd

