Rada Rodzicow Polskiej Szkoly
przy SPK Kirkcaldy
Rok Szkolny 2014/2015

Protokól z zebrania Rady Rodziców

Na zebraniu w dniu 22 listopada 2014 roku obecnych by'lo 8 czlonków Rady Rodziców:
Agnieszka Kazimierczak, Natalia Sloma, Ola Scott, Tamara PIatkowska, Kasia Szychlinska, Ola
Kliczykowska, Jolanta Sobieraj, Agnieszka Maziarz.
Nieobecnych bylo dwóch czlonków:
Mariusz Szewczyk, Urszula Zyndul.

Zebranie przebieglo wedlug nastepujacego porzadku obrad:
1. Otwarte zajecia z rodzicami w dniu 29 listopada 2014.
2. Wigilia Szkolna w dniu 20 grudnia 2014
3. Wybór dwóch czlonków Rady do Komisji Rewizyjnej
4. Wybór reprezentanta rodziców do Zarzadu Szkoly

Podczas zebrania:
AD.1
Ustalono, ze dzieci otrzymaja karke do domu z informacja dla rodziców odnosnie otwartych zajec,
które odbeda sie w dniu 29 listopada w czasie ostatniej godziny lekcyjnej. Zachecamy rodziców do
licznego przybycia I uczestnictwa w zajeciach z dziecmi.
AD.2
Wigilia Szkolna odbedzie sie dnia 20 grudnia. Zarzad Szkoly przekazal kwote £200 na rzecz prezentów
dla dzieci. Ustalono, ze fundusze zostana wykorzystane w wiekszosci na zakup ksiazek. Za pozostale
srodki Rada kupi slodycze dla dzieci.
Ze wzgledu na fakt, ze Wigilia Szkolna w tym roku odbywa sie relatywnie pozno istnieje obawa, ze
czesc rodzin bedzie juz w Polsce. Dlatego tez ustalono, ze kazdy nauczyciel dostanie liste z prosba do

rodziców o wpisywanie danych dziecka, które bedzie uczestniczyc w uroczystosci. Prosimy równiez
rodziców o podanie jaka potrawe mogliby przygotowac na ta okazje.
AD.3
Zarzad Szkoly poinformowal, ze istnieje koniecznosc aby dwóch rodzicow podjelo sie roli czlonków
Komisji Rewizyjnej w celu sprawdzenia ksiag rachunkowych szkoly.
Tamara Piatkowska I Ola Scott zglosily swe kandydatury, które zostaly zaakceptowane przez Rade
Rodzicow I Zadzad.
AD.4
Rada Rodziców dokonala wyboru nowego czlonka Zarzadu Szkoly. Kandydature Malwiny Czadek
zglosila Natalia Sloma i poparla Rada. W glosowaniu udzial wzielo 8 osóob. W wyniku glosowania
Malwina Czadek zostala wybrana jednoglosnie czlonkiem Zarzadu Polskiej Szkoly przy SPK w
Kirkcaldy.
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