Zebranie Rady Rodziców
Książenice

AGENDA SPOTKANIA

04.02.2020

1. Podsumowanie Jarmarku, wnioski organizacyjne, zebrane
środki(koordynatorzy) 20 min
2. Podsumowanie I semestru działalności RR - 5min
3. Informacje finansowe. Stan wpłat - 5min
4. Sprawy różne RR
5. Sprawy do/od P.Dyrektor:
- konkursy - info i udział dzieci
- oddawanie sprawdzianów
- inne

USTALENIA

Zebranie prowadziła Przewodnicząca RR – Agata Tomczak. Obecnych 22 przedstawicieli klas i 1 gość .
AD.1
Koordynator Jarmarku-Michał Socha podziękował za pracę i zaangażowanie w organizację imprezy. Szczególne
podziękowania wyraził koordynatorce stoisk z jedzeniem( Basia Karwowska), która z największym oddaniem
pracowała w czasie całych przygotowań. Podziękowania zostały skierowane do Fundacji, która także wsparła
przygotowania imprezy. Przekazał wyrazy uznania ze strony władz gminy, która są zainteresowane w kolejnym
roku współorganizowaniem Jarmarku. Kontroler budżetu RR przedstawił zestawienie środków, które wpłynęły na
konto RR po Jarmarku. Przedstawiciele klas otrzymali szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów jarmarku. Ze
stoisk klasowych brak wpłaty z klasy 1B-jest protokół na kwotę 426zł. Przedstawiciel klasy ( Ryszard Łaski)
nieobecny na zebraniu- nie było możliwości wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W klasie OA Brak protokołu i wpłaty. Obecna na zebraniu przedstawicielka klasy zobowiązała się wyjaśnić
sytuację( protokół i pieniądze były przekazane po jarmarku wychowawcy).
Na dzień 4.02 zysk z Jarmarku wynosi 21 945,59 – bez wpłat 0A i 1B oraz rozliczenia loterii
Została dokonana pierwsza wypłata z uzyskanych środków. Zapłacono za program „Adopcja na odległość” kwotę
600 zł.
Koordynatorzy i przedstawiciele klas wymienili uwagi dotyczące Jarmarku (dyskusja):
▪ wypracowanie stałej formuły Jarmarku na lata kolejne
▪ koordynatorzy powinni zajmować się bardziej organizacją i zarządzaniem pracami
▪ ze względów bezpieczeństwa droga wjazdowa na teren imprezy powinna być otwarta i dostępna przez
cały czas trwania imprezy
▪ scena była za daleko i występy były słabo słyszalne, kapela góralska nie budzi zainteresowania
▪ inna lokalizacja i ustawienie namiotów
▪ stoiska klasowe –do przemyślenia. Rodzice zgłaszają uwagi-muszą sami kupić materiały, wykonać z
dziećmi te prace i potem kupić te prace. Należy może wypracować inna formułę przygotowania tych prac
np. tylko dla chętnych, wspólne stoisko wszystkich klas
▪ przedstawiciele klas zgłaszają zniechęcenie w klasach do jarmarku w takiej formule- propozycja na
kolejny rok głosowania( nawet szkolnego referendum) czy organizować Jarmark
▪ brak osób do prac porządkowych po Jarmarku
▪ klasy 7 i 8 mogą pomagać przy pracach organizacyjnych i porządkowych w ramach wolontariatu
▪ program artystyczny na cały Jarmark
▪ loteria fantowa- ocena rodziców negatywna, bardzo duże zróżnicowanie wartości fantów, brak wpływów
na konto Jarmarku, nie wiadomo kto jest beneficjentem loterii, niespójna komunikacja założeń loterii
przed Jarmarkiem
Michał Socha- koordynator Jarmarku - zaproponował skierowanie pisma do P.Dyrektor z prośbą o

wyjaśnienie jak został rozliczony dochód z loterii i darowizna od Burmistrza. Propozycja został przyjęta przez
wszystkich obecnych przedstawicieli.
Edit: wpłata ze stoiska z piernikami wpłynęła na konto RR 5.02 ( dzień po zebraniu RR)
AD.2 i 3
Przewodnicząca RR przedstawiła podsumowanie pracy za pierwszy semestr. Wszyscy przedstawiciele
otrzymali plik graficzny do przesłania w klasach. Kontroler budżetu przedstawił stan wpłat ( jest on niższy w
zeszłym roku w tym samym okresie).Wykaz wpłat w klasach został przekazany przedstawicielom.
AD.4
Do RR wpłynęło pismo od rodzica naszej szkoły z pytaniem o rozbudowę szkoły. RR nie ma żadnych
aktualnych informacji o stanie prac nad tym projektem. Jedynie w grudniu został skierowany list od
Burmistrza do wszystkich rodziców naszej szkoły (wysyłany dziennikiem elektronicznym), w którym nie ma
żadnych konkretnych informacji o rozbudowie szkoły. Przewodnicząca RR zgłosiła wniosek o powołanie
zespołu z grona RR ,który zajmie się monitorowaniem sprawy, umówi spotkanie z Burmistrzem i skieruje
pismo z pytaniami. Wniosek przyjęty jednogłośnie. Skład zespołu: Tomasz Kowalczyk, Maja WiniarskaCzajkowska, Agata Tomczak, Michał Socha. Wszystkie pytania i propozycje tematów do rozmowy można
kierować to tych przedstawicieli.
Kinga Stradomska – przedstawicielka kl. 7B zgłosiła wniosek o skierowanie prośby do wszystkich nauczycieli i
dyrekcji naszej szkoły o niezadawanie na okres ferii prac domowych. Wniosek w głosowaniu przyjęty
jednogłośnie. Pismo zostanie wysłane do nauczycieli dziennikiem a także zostanie złożone w sekretariacie do
P.Dyrektor.
AD.5
P.Dyrektor nie przyszła na zebranie RR. Nie można było zadać pytań ,które były kierowane do P.Dyrektor.
Wszyscy przedstawiciele postanowili zebrać zapytania, sprawy, tematy do omówienia I skierować je w formie
pisma do P.Dyrektor. Zarząd RR złoży pismo do P.Dyrektor oraz umówi się na spotkanie celem uzyskania
odpowiedzi na zadane pytania. Prośba do wszystkich przedstawicieli aby do końca tygodnia tj.07.02 zgłaszali
jeszcze ewentualne sprawy i pytania.
Sprawy i pytania zgłoszone na zebraniu:
1. !!! zmiana oceniania zachowania – poprawne jako ocena wyjściowa: dlaczego? Skąd taki pomysł?
Krytera oceniania zachowania są wg RR dobrze ułożone, należy tylko konsekwentnie ich przestrzegać.
W Statucie Szkolnym jest zapisane w dalszym ciągu, że ocena wyjściową jest ocena DOBRA
2. Prośba aby nauczyciele nie stosowali wobec klasy tzw. Odpowiedzialności zbiorowej. W sytuacji
nieodpowiednich zachowań konkretnych uczniów konsekwencje powinny być wyciągnięte do tych uczniów
a nie w stosunku do całej klasy
3. Podobna sytuacja ze zbiorowymi uwagami wpisywanymi do dziennika elektronicznego. Dodatkowo
prosimy aby oprócz uwag wpisywać również pochwały i pozytywne opinie dotyczące zachowań uczniów,
stosować motywację pozytywną a nie tylko negatywną
4. Uregulowanie zasad wychodzenia dzieci na dwór w czasie przerw
5. Spędzanie przerw - siedzenie pod klasą, poruszanie się po korytarzu
6. Dostępność do sprawdzianów-możliwość zobaczenia przez rodzica sprawdzianu swojego dziecka – rodzice
zgłaszają, że niektórzy nauczyciele nie są chętni udostępniać prac pisemnych do domu. Przypominamy, że
par 63 pkt7 Szkolnego Statutu wyraźnie precyzuje te kwestię „Nauczyciel umożliwia zabranie prac do
domu”.
7. Poprawianie ocen ze sprawdzianu. Wg Statutu par63:
11. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z prac kontrolnych (sprawdzianów, prac klasowych, testów) w przypadku
otrzymania ocen 1-4. Najwyższą oceną z poprawy jest ocena bardzo dobra.
12. Wszystkie oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego.
13. W ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej oraz końcowej brana jest pod uwagę ocena wyższa

Uczniowie dostali informację, że teraz obydwie oceny będą brane pod uwagę. Prosimy o informację
dlaczego, jeśli Statut stanowi inaczej?
8. Oddawanie sprawdzianów i prac pisemnych w ciągu 2 tygodni od napisania. Zdarza się, że mimo swojej
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obecności w szkole nauczyciele bardzo przeciągają termin oddania sprawdzianów powyżej statutowych 2
tygodni, wpisują oceny bez pokazania sprawdzianów uczniom
Zgubione sprawdziany i prace przez nauczyciela – takie sytuacje również mają miejsce, co wtedy?
Sprawdziany ,których nie można poprawiać
Konkursy- w dalszym ciągu brak szerokiej informacji dot konkursów. Rodzice zauważyli, że w tym roku
uczniowie nie wzięli udziału w konkursach gminnych/powiatowych/wojewódzkich, w których regularnie do
tej pory uczestniczyli. Albo nie wszyscy dostali informacje o tych konkursach. Są to:
- Powiatowa Grodziska Olimpiada Matematyczna organizowana przez SZ.P nr 2 w GM. Etap szkolny odbył
się 21.11.2019, czy w naszej szkole również? Nie było na ten temat żadnej informacji
- Konkurs polonistyczno-artystyczny "odkryj lektury ...Na nowo” organizowany przez SZ.P im Leonarda da
Vinci w Książenicach, etap szkolny zakończył się 30.11
- Gminny konkurs czytelniczy „Oczaruj mnie …. fantastyką”, etap szkolny do 22.11
- Powiatowy konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” organizowany przez SZ.P w Adamowiźnie, etap
szkolny do 12.12
Wyjazd do Belgii-stan prac nad tym projektem?
Konieczność powołania Rzecznika praw Ucznia( życzliwego i sprawiedliwego, który w szkole może stawać w
obronie praw ucznia)
WDŻ-czy będzie i kto będzie prowadził?
Przebieranie się dzieci przed WFem, dostępność szatni. Nie ma możliwości przebierania się podczas
przerwy i niestety robiąc to po dzwonku skraca się czas na samą lekcję. Zakaz przebywania w szatniach i na
korytarzu przy Sali sportowej- dlaczego? Ksiądz dyżurujący wchodzi dziewczynkom do szatni
Przyszłe klasy 4: czy będzie klasa sportowa, czy uczniowie będą „wymieszani” w klasach, kto będzie miał
wychowawstwo?
Przyszłe klasy 5 – czy będzie (sygnalizowany już wcześniej przez p.Dyr) podział ze względu na zapisywanie
się nowych dzieci z tego rocznika?
Dostępność dla uczniów pakietu Office 365. Trudności w ustaleniu z kim można ten temat omówić
BRAK MYDŁA I PAPIERU w łazienkach był już wielokrotnie zgłaszany. Prosimy o regularne uzupełnianie,
szczególnie teraz, w sezonie infekcji.
Utrzymanie porządku w kąciku wypoczynkowym. CZY JEST TAM SPRZATANE? Czy pokrowce z siedzisk są
prane?
Zimno w szkole ( jest czasami tak zimno że dzieci siedzą w kurtkach)
Zastępstwa- czemu tak dużo, czasami klasa ma większość lekcji z przypadkowymi nauczycielami, nawet są
dni że wszystkie lekcje to zastępstwa
Nauczyciele Angielskiego- uwagi z klas dotyczące sposobu pracy z dziećmi, stosowania przestarzałych
metod, bardzo powolnej realizacji programu
Regulamin wolontariatu
ZAGADNI
ENIE
wg punktów agendy
AD.1Rozpoczecie zebrania ,sporządzenie listy obecności.
Na zebraniu obecnych 20 przedstawicieli klas – wg listy obecności
USTALEN
IA

