Protok6l nr 2 -2O79/2O2O r.
z posiedzenia Rady Rodzic6w
Szkoly Podstawowej nr 758 im. Jana Kilifiskiego w Warszawie
w dniu O7 paidziernika 2079 roku

Porzqdek obrad:

Powitanie - otwarcie posiedzenia zebrania Rady Rodzic6w
Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Rady Rodzic6w

1

2

za

rok

na

rok

20tB/2079
3

Analiza planu finansowego na rok 2079/2O2O rok.

4

Przyjqcie Preliminarza wydatk6w Srodk6w Rady Rodzic6w

20t9 /2020
Ustalenie i przyjgcie wysokoSci sktadek na Radq Rodzic6w w roku
2019/2020
Ustalenie sktadu osobowego i kompetencji Komisji ds. jako6ci obslugi
Ajenta
Wybor oferty DJ na dyskotekq i bal karnawatowy
Wybor oferty fotografa na rok 20L9/2020
Opinie Rady Rodzic6w dotyczqce automatu z zywnosciq
Sprawy r62ne, wolne wnioski
.

5

6

7.
B.

9.
10.

Ad. 1:
Posiedzenie otworzyla Przewodniczqca Rady Rodzic6w
Jezewska, W zalqczeniu lista obecno6ci.

pani

Katarzyna

Ad.2
Pani Katarzyna Czarnomska przedstawila przedstawicielom Rady Rodzic6w
2079/2020 Sprawozdanie finansowe za rok 2018/ZOlg, Do przedstawionego
sprawozdania zostal zgloszony wniosek o jego korektq, ktora
bqdzie zawierala

uzupelnienie sprawozdania finansowego ZOLB/2019

o saldo

poczqtkowe

Srodkow zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad.3
Pani Agnieszka Bodziony przedstawila wstqpnq analizq finansowq na rok
2019/2020 jednak z uwagi na brak skompletowanego materiatu niezbqdnego
do przeprowadzenia w/w analizy ustalono, i2 powyzsza analiza zostanie
przedstawiona na kolejnym zebraniu Rady Rodzic6w.
Ad.4
W dniu 07 pa2dziernika 2019 roku czlonkowie Rady Rodzic6w ustalili projekt
Preliminarza na rok 2079/2020 zgodnie z zalqcznikiem nr 1, kt6ry zostal pozytywnie
zaopiniowany i przeglosowany przez przedstawicieli Rady Rodzicow.
Obecnych przedstawicieli Rady Rodzic6w bylo 74 przedstawicieli
Glosow oddanych za

:

: t2 os6b

Glos6w oddanych przeciw : O os6b

Wstrzymaio siq od glosu : 2 osoby
Rada Rodzic6w wiqkszo5ciE gtos6w w dniu 07.10.2019 roku przyjqla Preliminarz
wydatk6w ze Srodk6w zgromadzonych przez Rady Rodzic6w i tym samym podjqta
uchwalq nr 4 -2Ol9l2O2O w tym zakresie.

Ad. 5
Czlonkowie Rady Rodzic6w ustalili wysoko6i skladki na Radq Rodzic6w w
wysoko5ci 150 zl. rocznie za jedno oraz 100 zl. rocznie za drugie dziecko
uczQszczajqce do szkoly Nr 158 w Warszawie, Ustalono jednocze6nie, iz w kwietniu
2020 Rada Rodzic6w podejmie prace zwiqzane ze zmianq wysokoSci skladek oraz
koncepcjq przekazywania srodkow finansowych do klas,
Powy2szy projekt z wysoko5ciq sktadki na Radq Rodzic6w zostal poddany glosowaniu:

obecnych przedstawicieli Rady Rodzic6w bylo 14 przedstawicieli
Glos6w oddanych za

: L2 os6b

Glos6w oddanych przeciw : O os6b

Wstrzymalo siq od glosu : 2 osoby

:

Rada Rodzic6w wiqkszo6ciq glosow w dniu 07.70.2019 roku przyjqta wysokosc
sktadki na Radq Rodzic6w w roku 2Ot9/2020 i tym samym podjeta uchwalq nr 5 2OL9/2O2O w tym zakresie,

Ad. 6
Podczas zebrania ustalono osobowy sktad osobowy ikompetencje
komisji ds. jako6ci obslugi Ajenta. Do komisji zgtosity siq ponizsze osoby:
- Polkowska Marta
- Sidor Malgorzata
Powyzsze osoby zobowiqzaly siQ do przeprowadzania niezbqdnych
dziatari w celu sprawdzenia jako6ci wydawanych positk6w na stol6wce szkolnej
przez Ajenta
Ad. 7
Podczas zebrania w dniu 07.10,2079 zostaty przedstawione 3 oferty DJ

na dyskotekq i bal karnawalowy

1.

Rafal Iskra
(22)

65

-

:

Dl

Revel kom.

503-974-851

: dj-Qlre-v--el,$ o-m", p--l
28 listopada 2019 - andrzejki dla klas 4 - B godz. 17.00

- 19.00

75O
Koszt
4 lutego 2020 - bal karnawatowy dla kl. 0 - 3

zl (brutto)
godz. 8.30 - 11.00

tel .

25

3-

82

-

e - m a iI

Oczekiwanie 6 godzin nastqpnie kl. 4- B godz. 17.00
Koszt 14OO zN (brutto)
Posiada referencje

- 19.00

2. Mido O5
28 listopada 2Ot9 roku - 9OOzl (brutto)
4 lutego 2O2O - 13OO zl (brutto)

3. Karol Stolarski 725049986/WodzirejKarol www.wodzirejKarol.p
28 listopada 2019 - koszt 600 zl (brutto)
4 lutego 2O2O - koszt 1350 zt (brutto)
Posiada referencje

Rada Rodzic6w nie podjqla ostatecznej decyzji co do wybory konkretnej
oferty, Przewodniczqca rady Rodzicow zobowiqzala siq do pogtqbienia wiedzy
w tym zakresie oraz przekazanie informacji na kolejnym zebraniu Rady
Rodzicow.

Ad. 8
W dniu 07.10.20t9 zostala przedstawiona Radzie Rodzic6w propozycja
uslugi fotograficznej skierowanej do uczni6w naszej szkoly. Oferta nie zostala
wstqpnie zaakceptowana, czlonkowie Rady Rodzicow zobowiqzali siQ do
znalezienia innego alternatywnego dostawcy tej uslugi.

Ad. 9

Rada Rodzic6w zostala poproszona przez Dyrekcje szkoly o
wypowiedzenie siQ w sprawie ewentualnego montazu na terenie szkoly
automatu z zywno6ciq.
Rada Rodzicow poddala niniejszq sprawQ pod glosowanie:
Obecnych przedstawicieli Rady Rodzic6w bylo 14 przedstawicieli
wyrazily swojq opiniq drogq e-mailowq :
Glos6w oddanych za

+ 2 osoby

: L2 os6b

Glosow oddanych przeciw : 4 os6b

Wstrzymato siq od gtosu : O osoby
Powylsza opinia przedstawicieli Rady Rodzic6w zostala przedstawiona Dyrekcji
Szkoly.

Ad. 10
Brak zgtoszeri

P r zento

dniczq cn Ra dy Rodzi c6ru

Kntnrzyttn Jeieuskn

Sekretarz

Agnieszka Piskorz

