Protokół nr 2 /2019/2020
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Polskiej im. Wacława Micuty
przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej
przy Biurze ONZ w Genewie

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:
protokołu.

09.12.2019 r.
Biblioteka Szkolna, adres: l`Anicienne Route 15, 1218 Grand Saconnex
W zebraniu wzięło udział 8 osób reprezentujących 9 klas. Lista obecności dołączona do

RR omówiła spraw bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły:
1. Skarbnik przedstawił sytuację finansową budżetu Rady Rodziców oraz przekazał informację o

dotychczasowych wpłatach na RR. Następnie omówiono poszczególne stałe pozycje budżetowe
oraz propozycje przygotowując plan budżetu na rok szkolny 2019/2020.
2. Ustalono iż zostanie rozesłany mail do Rodziców informujący o planowanych działaniach Rady

zachęcając tym samym do wpłat.
3. Omówiono przedstawiony przez Kierownika Szkoły Polskiej szkolny program wychowawczo –

profilaktyczny a następnie przyjęto go Uchwałą nr 2/2019-2020.
4. Omówiono sprawę organizacji spotkania autorskiego dla dzieci i młodzieży. Zaproponowano

następujące osoby: pana Andrzej Maleszka autora książek z cyklu Magiczne Drzewo; pana Michała
Rusinka polskiego literaturoznawcę, pisarz, sekretarza Wisławy Szymborskiej oraz Nelę - autorkę
dziecięcych książek podróżniczych oraz programów telewizyjnych. Postanowiono skontaktować się
z wydawnictwami w celu uzyskania kosztorysu organizacji takiego spotkania oraz wstępnego
ustalenia terminu.
5. Zaproponowano zorganizowanie spotykań dla klas starszy w formule spotkania z ciekawym

człowiekiem. Jako propozycję pierwszego spotkania przedstawiono możliwość zaproszenia pana
Filipa Tłokińskiego, głównego odtwórcę roli Nowaka Jeziorańskiego w filmie Kurier.
6. Następnie omówiono propozycję organizacji Noworocznego Kolędowania jako przybliżanie

dzieciom polskich tradycji. Ustalono jakie działania należy podjąć oraz sposób ich procedowania.
Jako możliwy termin spotkania wskazano datę 1 lutego 2020.
7. Rada Rodziców postanowiła o sfinansowaniu zakupu pączków z okazji Tłustego Czwartku dla
każdego dziecka i nauczycieli szkolnych, oraz z zakupu czekoladowych jajeczek a dla klas starszych
czekoladowych zajączków z okazji zabawy Wielkanocnej.
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8. W związku z tym, iż w ubiegłych latach Park linowy cieszył się dużym zainteresowaniem w tym roku
również z okazji Dnia Dziecka RR zaplanowała wyjście do parku linowego. Dalsze działania w
związku z organizacją wydarzenia zostaną omówione na kolejnym spotkaniu.
9. Omówiono kwestie sfinansowania zakupów nagród w konkursach szkolnych.
10. Poruszono temat domeny internetowej SPL oraz możliwość wznowienia działalności strony SPL na
Facebooku.

Przewodnicząca

/Anna Czech /

Sekretarz

/Ewelina Sosin/
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