W dniu 16.09.2015 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2015/2016 zebranie Rady
Rodziców przy Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy.
Obecnych na zebraniu było 22 przedstawicieli klas ; nieobecnych 8 ( 2C ; 2E ; 3A ; 3D ; 3E ;
5B ; 6A ; 6B )
Tematy poruszane na zebraniu :
1/ Wybór prezydium Rady Rodziców :
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz

: Jacek Szymczak
: Joanna Kolasińska
Magdalena Wyrwa

2/ Wybór Komisji Rewizyjnej :
Przewodnicząca
Członek Komisji

: Sylwia Nowicka
: Justyna Niewiadomy

3/ Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli i analizy dochodów i
wydatków nie wniosła zastrzeżeń i stwierdziła , że działalność Rady Rodziców w roku
szkolnym 2014/2015 była zgodna z obowiązującymi przepisami .
4/ Jednogłośnie ustalono projekt budżetu na rok szkolny 2015/2016 .
5/ Rada Rodziców jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała :
a. Terminarz Dni Wolnych na rok szkolny 2015/2016
b. Status Szkoły Podstawowej nr 32 i Gimnazjum Sportowego nr 8
c. Projekt Planu Finansowego szkoły na rok 2015/2016
6/ Rada Rodziców większością głosów pozytywnie zaopiniowała propozycję dnia wolnego
27.05.2016 ( piątek po "Bożym Ciele" ) w zamian za naukę w sobotę wskazaną przez
Dyrekcję ZS 21 .
7/ Poruszono temat wpłat na ubezpieczenia dzieci do końca września 2015 .
8/ Przewodniczący Rady Rodziców zwrócił się z apelem do delegatów aby w terminie do
końca września skarbnicy klas złożyli deklaracje rodziców na fundusz RR u pani księgowej
Magdaleny Grzeszczyk .
9/ Na zebraniu gościła Pani Dyrektor Arletta Popławska oraz Pani Katarzyna Gąsiorowska łącznik i opiekun Rady Rodziców . Poruszono n/w tematy :
a. Szafki dla uczniów .
b. Funkcjonowanie sklepiku w szkole .
c. Dzwonki na przerwę.
d. Zasady funkcjonowania świetlicy w kontekście dzieci z nauczania początkowego .
e. Zaplecze socjalne przy halach sportowych.
10/ Przedstawiciele klas 1B ; 1C zwrócili się z propozycją/prośbą o wyposażenie klasy 02 w
żaluzje okienne - Rada Rodziców jednogłośnie zaakceptowała propozycję .
11/ Ustalono termin następnego spotkania na dzień 16.11.2015 ( poniedziałek ) godzina 17:00

