Kutno, 28.09.2016
PROTOKÓŁ NR 1
Z zebrania Rady Rodziców
W dniu 28.09.2016r odbyło się pierwsze zebranie
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Mikołaja Kopernika w Kutnie.
W zebraniu uczestniczyli:
1) Agnieszka Bregier – kl III b
2) Małgorzata Rogozińska – oddział przedszkolny
gr. II
3) Katarzyna Grabarczyk – kl II c
4) Grzegorz Kaczmarek – kl IV b
5) Iwona Kraska -Tęgos – kl III a
6) Karolina Sobczak – kl I a
7) Beata Pawłowska – kl III c
8) Monika Słodecka – kl VI a
9) Krystyna Milas – kl IV a
10) Joanna Przybylska – kl V a
11) Edyta Wasielewska – kl V b.
Oprócz rodziców w zebraniu uczestniczyły pani
dyrektor Alicja Chmielecka ,pani wicedyrektor
Mirosława Walburg i pani Zofia Morga . Po
przywitaniu wszystkich zebranych przystąpiono do
wyboru nowego Zarządu Rady Rodziców i Komisji
Skrutacyjnej.

Do Rady Rodziców w tajnym głosowaniu
wybrano:
1) Agnieszka Bregier – przewodnicząca
2) Joanna Przybylska – zastępca przewodniczącej
3) Katarzyna Grabarczyk – sekretarz
Do Komisji wybrano :
1) Monika Słodecka
2) Edyta Wasielewska
3) Beata Pawłowska
Osobą odpowiedzialną za sprawy finansowe
została wybrana pani Zofia Morga.
Pani dyrektor Alicja Chmielecka
pogratulowała wyboru i podsumowaliśmy pracę
szkoły w roku ubiegłym. Pani dyrektor omówiła
wyniki nauki uczniów za rok szkolny
2015/2016,frekwencję szkoły. Przedstawiła udział
dzieci w konkursach,przedstawieniach,zawodach
sportowych. Pani dyrektor przedstawiła plany
remontowe zaplanowane i wykonane. Omówiła
także wypadki losowe , które zdarzyły się w
szkole.
Następnie pani dyrektor zapoznała nas z
koncepcją pracy szkoły na rok 2016/2017.
Przedstawiła opracowanie cyklu zajęć dla dzieci z
pasją i dla dzieci o specjalnej potrzebie edukacji.
Zapoznała nas także z zaplanowanymi remontami
na rok bieżący: instalacja elektryczna ,elewacja
zewnętrzna ,postawienie stojaków na rowery ,

zagospodarowanie terenu między boiskiem a
parkingiem. Na zebraniu uchwalono także i
zaopiniowano pozytywnie dodatkowe dni wolne
od zajęć dydatktycznych:
1) 31.10.2016
2) 22.12.2016
3) 02.05.2017
4) 20,21,22.06.2017
5) 23.06.2017 Koniec roku szkolnego.
Na zakończenie pani Zofia Morga przedstawiła
wyniki finansowe Rady Rodziców i dała do
zaopiniowania wydatki przewidziane na bieżący
rok szkolny. Omówiono plan działań Rady
Rodziców i po wyczerpaniu tematów zebranie
zakończono.

