Zebranie Rady Rodziców
Książenice 05.11.2019

AGENDA SPOTKANIA

1. Sprawy od/do p.Dyr
2. Primasort - 15min
3. Podsumowanie spotkania Burm-Zarz - Kinga, 10min
4. Warsztaty Mediacje - Kasia Sikora, 10min
5. Wniosek konkursy - Malgosia Bielecka Wojcik- 10min
6. Procedura odbioru dzieci bez upoważnienia w nagłych przypadkach-opis zdarzenia wysłany
mejlem, 10min
7. Rozliczenie Jarmarku 2018 i wniosek o przeniesienie reszty Funduszy na konto RR, 10min
8. Cel Jarmarku 2019 - Michał, glosowanie, 10min
9. Eko-stacje, kącik dla 1-3 przy szachownicy (projekt w załączeniu) i worki sako dla starszych
na 1p, Agata, 15min
10. Głosowanie kosztów kącika 1-3, 10min
11. Bieżące sprawy z życia RR i Szkoły:
- Co dalej z automatami przy szachownicy? 10min
- Język francuski - czy możliwy jest do wyboru jeśli będą chętni? 10min
- aktywne przerwy - zespoły robocze kl 1-3 i 4-8 10min
- zakup książek do biblioteki o segregowaniu śmieci
12. Sprostowanie dotyczące zbierania nakrętek

AD.2
Na zebranie RR zgłosiła się właścicielka firmy Primasort- dostawcy obiadów w szkole. Rodzice obecni na zebraniu
przekazali uwagi dotyczące jedzenia. Właścicielka firmy odniosła się do uwag. Został zakupiony jezdny bemar do
przedszkola, aby dowożone do przedszkola jedzenie było ciepłe .Rodzice wyrazili zadowolenie z poszerzenia oferty w
stołówce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Właścicielka może tą ofertę poszerzać o inne produkty .
AD.1
Sprawy przedstawione przez P.Dyrektor
1. Teren między Strefą Ruchu a budynkiem handlowym naprzeciw szkoły zostanie przystosowany do parkowania
samochodów. Rozwiąże to problem z miejscami parkingowymi przy szkole. Będzie to parking dla nauczycieli,
których mamy w szkole ok 100 osób.
2. Od lipca 2020r rozpocznie działalność ośrodek sportowy Legii. W związku z tym do naszej szkoły dołączą
uczniowie do klas siódmych i ósmych.
3. Zwiększa się ilość uczniów w szkole szczególnie w klasach czwartych. Jeżeli taka tendencja będzie się
utrzymywać to będzie istniała konieczność otwarcia kolejnej klasy czwartej. Otwarcie kol ejnego oddziału
spowoduje wydłużenie trwania zajęć w szkole. Zwiekszająca się liczba dzieci w klasach starszych ( rozrost osiedla
i okolic) + przyjęcie nowych uczniów/sportowców z Legii powoduje, że w przyszłym roku szkolnym jest
przewidywana pełna dwuzmianowość.
4. Planowany jest remont sali na górze. Zostaną połączone dwie sale rozsuwaną ścianą , aby stworzyć jedno duże
pomieszczenie. Duża sala jest bardzo potrzebna na zajęcia dla uczniów i na zebrania Rady Pedagogicznej.
5. Planowane jest stworzenie miejsca do cichej nauki w świetlicy ( antresola )
6. Planowane są dalsze prace nad terenami zielonymi wokół szkoły. Planowan e jest wyrównanie terenu montaż
nawodnienia w szkolnych ogródkach .
AD.3
W dniu 21.10.2019 Zarząd RR spotkał się z przedstawicielami organu prowadzącego szkołę (Burmistrz-G.Benedykciński,
Wice-T.Krupski ,Dyr.Biura Oświaty-E.Burzyk). P.Dyrektor Burzyk poinformowała ,że w okresie od czerwca do września z
pracy w naszej szkole zrezygnowało 29 nauczycieli. Zarząd RR przedstawił swoje zdanie na temat sytuacji w szkole. Gmina
zapewniła, że monitoruje sytuacje w szkole. Po spotkaniu z RR odbędzie się spotkanie z całą Radą Pedagogiczną szkoły.
Gmina dołoży wszelkich starań aby poprawić atmosferę panującą w gronie. Burmistrz spotka się także indywidualnie z P.
Dyrektor K.Szymańską. Gmina przeprowadziła szkolenie dla wszystkich dyrektorów szkół w naszej gminie o tematyce
dotyczącej mobingu w szkole. Gmina planuje takie szkolenie dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Planowane jest
także przeprowadzenie diagnozy poziomu nauczania dla klas szczególnie 7i 8.Zarząd RR zwrócił się z prośbą o wsparcie
szkoły w utrzymaniu dobrej kadry nauczycielskiej, zwiększeniu liczby pełnoetatowych nauczycieli pracujących w naszej
szkole . Rodzicom bardzo zależy na utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania i dobrych relacji w szkole.
AD.4
Przedstawicielka do RR z klasy 3b Katarzyna Sikora przedstawiła ofertę zajęć dla klas 6-8.P.K.Sikora jest licencjonowanym
mediatorem, prowadzi mediacje wśród dorosłych i dzieci. Zaprezentowała korzyści płynące z prowadzenia mediacji. P.

Sikora poprowadziła takie pokazowe zajęcia w jednej klasie szóstej. Zajęcia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez
rodziców i dzieci. Przedstawiciele RR także mieli możliwość uczestniczenia w takich zajęciach. Oferta zajęć jest kierowana
do dzieci, rodziców i nauczycieli. Pełna oferta z cennikiem została wysłana do wszystkich przedstawicieli klas . Do dyskusji
na zebraniach z rodzicami w klasach.
AD.5
Prośba do P.Dyr. o wypracowanie jednolitego systemu informowania uczniów i Rodziców o konkursach, szczególnie
przedmiotowych .Prośba aby nauczyciele zwrócili uwagę na konkursy, które daję dodatkowe punkty do przyjęcia do szkół
ponadpodstawowych. Rodzice widzą formę przekazu przez dziennik jako najlepszą i docierającą do wszystkich.
AD.6
Rodzice i P.Dyr przedstawili zdanie na temat odbierania dzieci ze świetlicy szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Rodzice
widzą kłopot w braku dostępu przez nauczycieli świetlicy do dziennika i braku kontaktu z nauczycielami szczególnie po
godzinie 16-tej.
AD.7
Po rozliczeniu zeszłorocznego jarmarku pozostało 565,13 zł. Wniosek o przesunięcie tej kwoty do budżetu RR. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
AD.8
P.Dyr. zaproponowała jako cel jarmarku zakup sceny do występów dla uczniów. P. Dyr. przekazała ,że taki cel został ustalony
na Radzie Pedagogicznej i przyjęty uchwałą całej Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele RR zaproponowali aby cel jarmarku był
sformułowany szeroko i pozwalał na zakup także innych rzeczy np. dalszą aranżację miejsc wypoczynkowych dla dzieci. Odbyła
się dyskusja. Nie udało się ustalić jednego celu. Koordynator Jarmarku sformułuje cel i podda pod głosowanie internetowo.
Przedstawiciele RR zaproponowali aby w przyszłym roku ustalanie celu odbywało się wspólnie uczniowie, nauczyciele i dzieci. I
że warto zapytać także uczniów na jaki cel chcieliby przeznaczyć uzyskane pieniądze.
AD.9 i 10
Temat kącika wypoczynkowego dla kl 1-3 omówiony szerzej będzie na kolejnym spotkaniu.
Zakup eko-stacji do segregowania śmieci przez uczniów w trakcie realizacji, ale najpierw Szkoła powinna zmienić umowy na
wywóz śmieci.
AD.11
Pytania do P.Dyrektor:
1. Przedstawiciele RR ponowili prośbę o zmianę lokalizacji automatów z przekąskami i napojami. P.Dyrektor nadal nie
znalazła miejsca na przestawienie automatów, także nie zostały jeszcze sprawdzone umowy użytkowania automatów.
W czasie zebrania rodzice wskazali- zaproponowali miejsca gdzie można przestawić automaty. RR prosi P.Dyr. o
niezwłoczne zajęcie się sprawą i udzielenie odpowiedzi RR.
2. Czy jest możliwość nauki języka francuskiego dla chętnych( w podobnej formie jak język rosyjski lub jako drugi język
do wybory w klasach starszych).Odp.P.Dyr - nie widzi w obecnej sytuacji takiej możliwości.
3. Brak papieru toaletowego w łazienkach. Rodzice proszą o rozwiązanie problemu, który jest bardzo uciążliwy dla dzieci.
4. Propozycja aktywnych przerw dla uczniów. RR proponuje aby w przedstawić pomysły i propozycje na różne formy
aktywności dla uczniów w czasie przerw( gry planszowe, przerwy muzyczne, aktywność fizyczna itp.). Zaproponowano
powstanie 2 zespołów roboczych dla kl 1-3 i kl 4-8. Wszystkie pomysły zostaną przedstawione P.Dyr.
5. Kto aktualnie jest w szkole rzecznikiem praw ucznia. Odpowiedź P.Dyr- nie ma w szkole takiej osoby. P.Dyr. planuje
aby tę funkcję pełnił opiekun Samorządu Uczniowskiego.
6. Czy można prowadzić zapisy na spotkania do nauczycieli w czasie dni otwartych, tak aby ułatwić rodzicom kontakt z
nauczycielami i skrócić czas oczekiwania. Może można stworzyć system zapisów on-line? 3 osoby zgłosiły się do
zespołu, który przygotuje możliwe rozwiązania zapisów on-line do nauczycieli – Ania Adach, Zaneta Rukszan i Agata
Tomczak. P. Dyr. zastanowi się nad stworzeniem takiej możliwości w przyszłości.
Ad. 12. Sprostowanie do punktu z poprzedniego protokołu - Została wyjaśniona sprawa wyrzucenia nakrętek zbieranych
przez dzieci. P.Dyr poinformowała, że nakrętki nie zostały wyrzucone tylko przestawione w inne miejsce.

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

