Komunikat nr 3
z posiedzenia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie
w dniu 16 listopada 2017 r.

Rada Rodziców uprzejmie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r.:
1. Omówiono projekt planu finansowego RR wg typów i wysokości udzielanych wsparć.
RR podjęła uchwałę dot. przyjęcia Planu finansowego wydatków Rady Rodziców na rok
szkolny 2017/2018.
2. W dniu 8 listopada 2017 r. zostały przekazane środki finansowe RR znajdujące się na rachunku
bankowym Fundacji „Zwierzyniecka”. Skarbnik ponowił prośbę w zakresie przypomnienia
rodzicom uczniów szkoły o zmianie nr konta bankowego na wpłaty darowizn na RR.
3. Omówiono sprawy bieżące i wnioski:


Dofinansowano zakup wyposażenia apteczki szkolnej.



Dofinansowano organizacje balu karnawałowego dla klas 0-3.



Dofinansowano zakup sprzętu do unihokeja.



Dofinansowano zakup komponentów do wykonania okolicznościowych znaczków
oraz drobnych upominków dla uczestników zawodów w „Sportowym Spotkaniu
z Mikołajem”.



Dofinansowano zakup nagród w konkursie fotograficznym „Wokół tyle jesieni”.



Dofinansowano zakup materiałów plastycznych do dekoracji szkoły.



Konkurs

„Wzorowa łazienka” - Przewodnicząca Rady Rodziców ponawia prośbę do

rodziców w klasach o oddawanie głosów w przedmiotowym konkursie. Podjęto decyzję o
przyznaniu nagród rzeczowych dla uczniów, którzy przygotowali prace plastyczne na
konkurs.


Remont nawierzchni boiska i ogrodzenia wokół Szkoły. W dniu 13 października 2017 r.
zostało

przekazane pismo do Burmistrza Dzielnicy Mokotów o przeznaczenie środków

finansowych w budżecie na rok 2018 na naprawę nawierzchni boiska oraz wymianę
ogrodzenia wokół szkoły, w tym sporządzenie projektów ww. inwestycji.


Strefa relaxu - Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała pomysł zorganizowania dla
uczniów „stref relaxu”, miejsca na korytarzu szkolnym gdzie uczniowie mogliby podczas
przerw usiąść i odpocząć. Rada Rodziców ma przedstawić propozycję zakupu wybranych
kanap i puf.



Zbiórka Makulatury - w związku z koniecznością wyremontowania budynku mieszkalnego
przy szkole na sale szkolne nie będzie możliwości jak dotychczas składowania makulatury na
terenie szkoły. Zostaną ustalone terminy dostarczania makulatury do szkoły.
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Zakup książek do biblioteki - RR zaproponowała wsparcie szkoły w zakresie uzupełnienia
biblioteki szkolnej w brakujące lektury szkolne. Dyrektor Szkoły na następne posiedzenie
przekaże informację w tym zakresie.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Joanna Aleksandrowicz-Wojas
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