Zebranie Rady Rodziców
Książenice 25.09.2019

AGENDA SPOTKANIA

1. Rozpoczęcie spotkania
2. Sklepik szkolny – prezentacja oferenta
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018/2019
4. Głosowanie nad wydzieleniem budżetu Przedszkola z budżetu głównego RR
5. Głosowanie nad przyjęciem budżetu ( w tym Przedszkola) na rok 2019/2020
6. Przyjęcie planu pracy RR na rok 2019/2020
7. Przyjęcie zmian i uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców
8. Powołanie Komitetu Organizacyjnego Jarmarku Świątecznego 2019
9. Uchwalenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły ?
10. Wnioski różne

ZAGADNIENIE
w/g agendy spotkania
USTALENIA
AD.1
W zebraniu wzięło udział 21 przedstawicieli klas(w/g listy obecności). Zebranie prowadziła Agata
Tomczak(przewodnicząca RR) i Kinga Stradomska ( sekretarz RR)
AD.2
Zebranie RR rozpoczęło się od prezentacji oferty otwarcia sklepiku szkolnego. Na zebranie RR zgłosiła się właścicielka
firmy ( P. Anna Tomaszewska), która jest zainteresowana otwarciem sklepiku w naszej szkole. Firma prowadzi sklepik i
stołówkę w szkole podstawowej w Ruśćcu. Właścicielka firmy zapewniła, że sklepik oferuje tylko zdrowe produkty,
dopuszczane w obowiązujących wytycznych . Na sklepik nie jest potrzebne oddzielne pomieszczenie( są to regały i lada
zajmująca fragment korytarza).Od godzin porannych oferują kanapki . W ofercie sklepiku są także podstawowe artykuły
papiernicze. Właścicielka firmy została poproszona o przedstawienie konkretnej oferty( wraz z cenami) i przesłanie jej na
adres RR. Po otrzymaniu takiej oferty możemy udzielić lub nie poparcia dla tego projektu.
AD.3
Przedstawienie sprawozdania finansowego(przedstawiciele otrzymali dokument mejlem w celu zapoznania się).
Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2018/2019 zostało przyjęte jednogłośnie.
AD.4
Zarząd RR zaproponował aby w bieżącym roku szkolnym wydzielić z ogólnego budżetu RR przedszkole. Wszystkie składki
wpływające od rodziców dzieci z przedszkola zostaną do dyspozycji przedszkola. W ubiegłych latach potrzeby
przedszkolaków były często pomijane w ogólnym budżecie. Zarząd RR ma również nadzieję ,że taka dostępność środków
i możliwość dysponowania nimi zachęci rodziców dzieci z przedszkola do większych wpłat.
Rada Rodziców przyjęła uchwałę o wydzieleniu budżetu przedszkola z budżetu RR. Głosy:
przeciw - 1,
wstrzymujących się - 2,
za - 18 .
AD. 5
Rada Rodziców jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2019/2020
AD. 6
Rada Rodziców jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą Planu Pracy na rok 2019/2020
AD.7
Propozycje zmian w regulaminie RR zarząd przedstawił wcześniej do zapoznania się.
Rada Rodziców przyjęła uchwałę dot Regulaminu. Głosy:
przeciw - 0,
wstrzymujących się - 2,
za - 19 .
Przedstawiciel klasy 1b ( Ryszard Łaski ) zgłosił uwagi do punktu IV podpunkt 4. Ustalono,że wszystkie inne zmiany
zostaną wprowadzone do nowego regulaminu. Powołano zespół do pracy nad nowym regulaminem RR. Skład zespołu:
Ryszard Łaski, Barbara Karwowska.
AD.8
Powołano Komitet Organizacyjny Jarmarku Świątecznego( termin 14.12.2019)
Koordynator główny- Michał Socha
Wystawcy zewnętrzni-Eliza Poskrop

Stoiska z jedzeniem- Barbara Karwowska
Promocja-Jakub Rak
Ozdoby-Iwona Rok
Logistyka-Łukasz Jezierski
Zebrania Komitetu Jarmarkowego zwoływane będą przez Michała Sochę oddzielnie od zebrań Rady Rodziców
AD.10
1. Jednogłośnie został przyjęty wniosek zarządu o przyznanie dla zarządu RR tzw. samodzielności finansowej.
Zarząd( wymaga głosowania tylko Zarządu) - kwota wydana na semestr 2000 zł, jednorazowo nie większa niż
500 zł. Przewodnicząca - kwota wydana na semestr 500zł, jednorazowo nie większa niż 150 zł.
2. Za pasowanie klas pierwszych z ramienia RR odpowiada Ryszard Łaski we współpracy z Przedstawicielami RR z kl
1 (wg Planu racy 19/20).
3. Do RR wpłynął wniosek ( klasa 5c) o ograniczenie ilości godzin religii.
P. Dyr. odpowiedziała:
• nie ma możliwości zmniejszenia , do jednej w tygodniu ilości godzin lekcji religii,
• nie prowadziła rozmów ani z księdzem, ani z Kurią w sprawie zmniejszenia liczby godzin religii, rozmowy z Kurią
może prowadzić Organ Prowadzący, czyli Gmina
• ze względu na trudności z ułożeniem planu lekcji nie ma możliwości aby lekcje religii były na pierwszej lub
ostatniej lekcji w danej klasie,
• nie ma możliwości zamiany jednej godziny religii na etykę.
W związku z małą ilością dzieci uczęszczających na lekcje etyki są przyznane tylko 2 godziny na te zajęcia. Zajęcia
odbywają się ogólnie dla wszystkich uczniów bez podziału na klasy i są zaplanowane na godzinę 7.15. P.Dyr.
zaproponowała ,że jeżeli wygodniejsze są godziny popołudniowe to może nastąpić taka zmiana.
Rodzice zaproponowali skierowanie pisma do Burmistrza w sprawie zmniejszenia do jednej godziny lekcji religii. (
głosowanie za 15, wstrzymujących się 4).
4.
5.
6.
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8.
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12.

13.

Zarząd RR przedstawił 3 propozycje logo RR. W związku brakiem porozumienia co do wyboru, RR wstrzymała
się z podjęciem decyzji.
P.Dyr. poprosiła aby RR nie zwracała się do nauczycieli o harmonogram konkursów w całym roku szkolnym. Jest
wielu nowych nauczycieli i mmuszą się dopiero oswoić z tutejszymi zwyczajami.
P. Dyr. Poprosiła zarząd RR o spotkanie .Tematem spotkania ma być weryfikacja i ustalenie formy komunikacji
między dyrekcją a RR. P.Dyr wyraziła niezadowolenie z powodu wysłania do rodziców pisma od Burmistrza (z dn
19.07), uznając ,że był to ze strony zarządu RR brak dbałości o dobry wizerunek szkoły. Zarząd przedstawił
swoje stanowisko w tej sprawie – uważa mianowicie, że pisma kierowane do Rady Rodziców powinny być
przekazywane do wszystkich przedstawicieli( tak było do tej pory) i próby wybierania, które pisma przesyłamy a
które nie oznaczałyby wprowadzenie cenzury. Większość przedstawicieli klas uznała w/w pismo za korzystne dla
P. Dyr., a działania zarządu jako bezstronne i słuszne. Ustalono, że zarząd RR umówi spotkanie z P.Dyr.
Pytanie czy dzwonki w szkole muszą być tak głośne i czy można zastąpić je muzyką? Odpowiedź: rozważana jest
taka możliwość tylko w szkole nie ma środków na zakup odpowiedniego sprzętu.
Prośba od przedstawicielki klasy 1c( poparta przez wielu przedstawicieli klas młodszych) o likwidację lub
przeniesienie na pierwsze piętro automatów z przekąskami i napojami. Argumentacja : automaty zajmują dużo
miejsca na „szachownicy” gdzie młodsze klasy mają lekcje w-f, uczniowie klas młodszych korzystają z nich
nadmiernie. Szkoła sprawdzi możliwości umiejscowienia na 1p.
Informacja od P. Dyr. o możliwości wychodzenia na przerwach na dwór. Prośba od Rodziców aby wysłać
komunikat przez e-dziennik
Zgłoszono P.Dyr. brak mydła i papieru toaletowego w łazienkach.
Skarga na Panie woźne- Panie wyrzuciły zebrane przez dzieci dwu klas plastikowe nakrętki. Prośba o interwencję
w tej sprawie.
Prośba do P. Dyr. aby zmiany w planie ( dotyczy to zastępstwa na lekcjach)nie pojawiały się w dzienniku w
godzinach późno wieczornych. Część rodziców nie sprawdza dziennika o tak późnej godzinie. Jeżeli następuje
taka zmiana, żeby nie karać dzieci, które nie przyniosą książek lub ćwiczeń na tak zmienione zajęcia.
Informacja o terminie kolejnego zebrania RR zostanie wysłana później.

ZAGADNIENI
E
wg punktów agendy
AD.1Rozpoczecie zebrania ,sporządzenie listy obecności.
Na zebraniu obecnych 20 przedstawicieli klas – wg listy obecności
USTALENIA

