Komunikat nr 6
z posiedzenia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie
w dniu 8 marca 2018 r.

Rada Rodziców uprzejmie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 8 marca 2018 r.:
1. Przewodnicząca Rady Rodziców poinformowała, iż na dzień 7 marca 2018r. na konto Rady
Rodziców wpłynęło tylko 62 % z deklarowanych wpłat.
2. Omówiono sprawy bieżące i wnioski:


dofinansowano zakup nagród w konkursie na najładniejszą pisankę wykonaną techniką
dowolną,



dofinansowano zakup nagród, dyplomów oraz art. papierniczych w konkursie
przyrodniczym „Orlik”,



dofinansowano koszty transportu na wycieczkę szkolną dla uczniów z klas 0,



dofinansowano częściowo koszty wycieczki szkolnej dla jednego z uczniów naszej szkoły,



zakupiono 144 lektury do biblioteki szkolnej,



zakupiono pufy i meble piankowe dla uczniów na korytarze szkolne,



w przypadku gdy wpłacone zostanie 100 % deklarowanej kwoty przez rodziców danej klasy
na konto RR , klasa otrzyma zwrot 10% deklarowanej kwoty do wykorzystania,



zatrudniono nauczyciela matematyki,



przetestowano edukacyjne naklejki na schody, ze środków Rady Rodziców zostaną zakupione
naklejki :„zasady szkoły” lub „dobre maniery”, daty związane z historią szkoły ,
matematyka : tabliczka mnożenia- najtrudniejsze do zapamiętania działania, objętość brył ,
pola figur, jednostki miary; język polski : części mowy; fizyka : wzory; chemia : wzory;
historia : daty dot. historii Polski lub inne daty wybrane przez nauczyciela historii.



Rada Rodziców otrzymała ofertę atrakcji sportowych na Dzień Dziecka z firmy
LOOPYBALL na Bubble Football (odmiana piłki nożnej w dmuchanych kulach Bumper Ball)
oraz z firmy OLIGO specjalizującej się w organizacji imprez dla dzieci. Z pośród przesłanych
ofert zostało wybranych kilka atrakcji. Wysłano do firm prośbę o przesłanie oferty na
konkretnie wybrane atrakcje. Dzień Dziecka ma się odbyć w szkole w dniu 4 czerwca
2018r.,



monitoring na terenie szkoły, umówiono potrzebę wprowadzenia monitoringu w szatniach
(w boksach) dla starszych klas lub wymianę dotychczasowego monitoringu na monitoring
lepszej jakości,
Przewodnicząca Rady Rodziców
Joanna Aleksandrowicz-Wojas
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