Informacje ze spotkania Rady Rodziców w dn. 22.03.2018r.:
1. Ustalono sposób postępowania w zakresie wyboru oferty, zamówienia i zakupu
nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.
2. Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie
Tygodniowe Rozkłady Zajęć dla klas rozpoczynających kolejny etap edukacyjny,
tj. I i II etap edukacyjny, w roku szkolnym 2018/19 w zakresie godzin do dyspozycji
dyrektora i wniosku do JST o przyznanie dodatkowych godzin na roczne zwiększenie
liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Rada Rodziców zapoznała się z informacjami dyrektora o bieżących wydarzeniach w
życiu szkoły:
a) Od 28 lutego br. Gmina Limanowa rozpoczęła realizację programu nauki jazdy
na nartach współfinansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego pod nazwą "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”. W zajęciach wzięło udział
28 uczniów, uczęszczających do klas trzecich n/szkoły podstawowej. W ramach
programu zajęć dzieci zrealizowały 16 godzin nauki jazdy na nartach pod okiem
opiekunów- mgr Eweliny Miśkowiec i ks. mgr Łukasza Kicka oraz
profesjonalnych instruktorów. Zajęcia odbywały się na stacji narciarskiej:
Laskowa – Ski. Rodzice ponosili koszt wypożyczenia sprzętu narciarskiego
w wysokości 100,- zł/osoba. Projekt "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ" miał na celu
przede wszystkim promować bezpieczeństwo na stokach i trasach narciarskich,
jazdę w kasku jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej
uczniów. Realizacja programu przyczyniła się do upowszechniania kultury
fizycznej oraz promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego
dla uprawiania rekreacji i sportu.
b) W związku z przygotowaniami Gminy Limanowa do realizacji projektu nauki
pływania przekazano rodzicom dzieci klasy IV deklaracje dotyczące udziału
w w/w projekcie. W tym roku ze względu na brak dofinansowania projektu
ze środków zewnętrznych będą obowiązywały jednorazowe wpłaty rodziców
w kwocie 50,00 zł. Zajęcia będą się odbywać w miesiącach kwietniu, maju
i czerwcu w wymiarze 16 godzin. Szczegółowe informacje zostaną przekazane
na początku kwietnia po wyłonieniu firmy która będzie zajmować się obsługą
projektu. Dzieci będą miały zapewniony transport, opiekę, instruktora oraz
ubezpieczenie.
4. Rada Rodziców zapoznała się z bieżącymi rozliczeniami wydatków w roku szkolnym
2017/2018 przedstawionymi przez Skarbnika RR
5. Decyzje finansowe Rady Rodziców:
Na wniosek mgr Marty Stolarz- Zwierczyk, p. Haliny Mąka i mgr Marii Smoter
sfinansowano zakup nagród dla uczniów uczestniczących w I. Szkolnym Konkursie
z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dla uczniów kl. I- IV (dłuższa
wypowiedź pisemna) – kwota: 149,96 zł.

