Zebranie Rady Rodziców
Książenice 03.12.2019

AGENDA
SPOTKANIA

1. Sprawy od/do p.Dyr – 20min
2. Status przygotowań do Jarmarku – Michał+ Koordynatorzy, 20min
3. Powołanie zespołów do „aktywnych przerw”
4. Kącik klas 1-3, status prac, Agata, 10min
5. Informacja o przedstawieniu dla kl 0-3 „Plik i Folder”, Agata, 10mmin
6. Mikołajki
7.Sprawy różne

OMÓWIENIE SPRAW WEDŁUG ZGŁOSZONEJ AGENDY
USTALENIA
Na zebraniu obecnych 10 przedstawicieli klas .Prowadzenie zebrania przewodnicząca i sekretarz RR.
AD.1
P.Dyr. przedstawiła stan przygotowań do Jarmarku:
- Ponieważ Burmistrz objął honorowym patronatem to wydarzenie to zostanie przekazana kwota 3000 PLN (trzy tysiące zł )
na konto Jarmarku. Za tę kwotę planowane jest wynajęcie agregatu prądotwórczego i zakup paliwa.
P.Dyr nie podała kosztu takiego wynajmu. Jeżeli z tej kwoty zostaną środki to zostaną zakupione mikroporty na potrzeby
Szkoły i teatru szkolnego.
- Agrirol przekaże kwotę 2500( dwa tysiące pięćset zł) na opłacenie zespołu muzycznego, który wystąpi w czasie Jarmarku.
Firma Agrirol przekaże także drobne upominki na loterię fantową.
- Namioty na imprezę będą użyczone nieodpłatnie. Potrzebni są Rodzice do rozkładania namiotów.
- P. Dyr. wystąpiła o przygotowanie oferty ubezpieczenia imprezy .Na obecną chwile nie są znane koszty takiego
ubezpieczenia. Oferta będzie przygotowana na czwartek tj 5.12.
- Loteria fantowa będzie przygotowana i prowadzona przez OSP. Zadano pytanie czy środki zgromadzone w loterii trafiają do
ogólnej kwoty Jarmarku, czy są dla OSP. P.Dyr. odpowiedziała , że środki zostaną podzielone .Nie jest ustalone w jaki sposób(
jaką część z uzyskanej kwoty pozostanie dla OSP a jaka dla Szkoły).Rodzice poprosili o ustalenie przez Szkołę konkretnego
podziału środków żeby było wiadomo jaka część uzyskanej kwoty trafi do ”puli ” jarmarkowej
Pytania do P.Dyr:
1. Kto będzie występował w czasie Jarmarku? Prośba od koordynatora zajmującego się promocją o listę występujących osób.
2.Czy cel jarmarku jest jeden. Trójka klasowa z kl.5c przesłała na Radę Rodziców zapytanie, w którym poprosiła o jasne
sprecyzowanie celu, bo do rodziców docierają różne informacje. P.Dyrektor potwierdziła, że wszystkie zgromadzone środki
trafiają na jeden ,wspólny, ustalony cel.
3. Zgłoszono uwagi co do formy wpłacania pieniędzy z Jarmarku. Po dyskusji ustalono, że tradycyjnie już od 2 lat przedstawiciele klas wpłacają pieniądze na konto RR przelewami. Protokoły natomiast przekażą Kontrolerowi budżetu RR.
4. Prośba od rodziców o jednolity i spójny przekaz informacji dotyczących Jarmarku. Do rodziców w klasach docierają różne
informacje i przez to powstaje chaos informacyjny.
5.Skarga z klasy 6a na pracę nauczyciela języka angielskiego( p. Pierzak). R odzice wyrażają obawę o tempo pracy i zagrożenie
w realizacji programu. P. Dyr. przyznała, że jest to problem ,o którym wie i stara się rozwiązać problem, poszukuje nowego
nauczyciela.
6.Pytanie od przedstawiciela kl 3b-czy jest planowany podział klas w przyszłym roku ze względu na przyjęcie do szkoły
zawodników z klubu Legia. Odpowiedź- zawodnicy z Legii będą to uczniowie w roczniku klas 7 i 8. Ewentualnie może być
konieczność podziału obecnych klas 4-w tym roczniku przybyło dużo dzieci i klasy są bardzo liczne. Jeżeli taki trend się
utrzyma to trzeba będzie stworzyć kolejną klasę czwartą. Podobnie wygląda sytuacja w obecnych klasach pierwszych.
AD.2
Status przygotowań do Jarmarku przedstawiła koordynatorka stoisk z jedzeniem( B. Karwowska). Przygotowania przebiegają
planowo i są na dobrym poziomie zaawansowania. Przedstawiono menu na jarmark. Obecnie jest zgłoszone 13 wystawców
zewnętrznych( informacja na podstawie przesłanego przez koordynatora stoisk maila).
Koordynator od promocji(J. Rak) poprosił o rozniesieni ulotek i rozklejenie plakatów- zgłosili się chętni przedstawiciele. Prośba
do P. Dyr. o przygotowanie zaproszeń na Jarmark dla sołtysów sąsiednich wsi.
Stoiska klasowe będą mieścić się w tym roku w jednym dużym namiocie .Każda klasa ma do dyspozycji jedną ławkę na której
może wystawić wykonane ozdoby. Stoiskiem opiekują się wychowawcy i rodzice.
AD.3
Z powodu obecności bardzo malej liczby przedstawicieli nie omawiano tego punktu.
AD.4
Prace nad kącikiem dla klas młodszych przekładamy na styczeń. Zgłosiły się trzy mamy do szycia poduszek.
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AD.5
Przewodnicząca RR przedstawiła ofertę przedstawienia teatralnego dla klas 0-3.
Jest to spektakl dla dzieci o zasadach bezpiecznego zachowania w Internecie. Przedstawienie przygotowane w ramach
projektu edukacyjnego „Bądźmy bezpieczni w Internecie” realizowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową
(NASK) – instytut badawczy oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autorami scenariusza oraz odtwórcami
głównych ról jest Grupa Zygzaki.
W interaktywnym spektaklu dwaj zwariowani bohaterowie tłumaczą najmłodszym: co to jest Internet, jakie zagrożenia płyną z
nieświadomego surfowania w sieci oraz jak najlepiej wykorzystywać komputer.
Przedstawienie odbyłoby się w jeden dzień w trzech grupach. Całkowity koszt to 3000( trzy tysiące )zł. Z powodu małych
wpłat RR nie może w całości finansować tego projektu. Propozycja RR o współfinansowaniu tzn. RR pokryje po łowę tj 1500(
tysiąc pięćset )zł, a resztę pokryją rodzice dzieci klas 0-3.Koszt na jedno dziecko wyniesie 5zł. Propozycja przyjęta
jednogłośnie.
AD.6
Pani z biblioteki zwróciła się z prośbą o finansowanie zakupu lektur dla klas 1-8. Ponieważ nie pojawiły się inne propozycje
Mikołajkowego prezentu dla uczniów od RR, to RR zakupi do biblioteki lektury za kwotę 1500. Książki zostaną oznaczone ,że
ich zakup zastał sfinansowany przez RR.
AD.7
1.Kontroler budżetu przedstawiła stan wpłat na konto RR. Niestety poziom wpłat jest bardzo niski.
2.Do RR wpłynęły wnioski :
•
Zakup prenumeraty magazynu National Geographic dla nauczycieli j. angielskiego( wniosek od P.M Kaniowskiej)
koszt 480 ( czterysta osiemdziesiąt ) zł. Wniosek przyjęty jednogłośnie.
•
Dofinansowanie działalności teatru szkolnego- zakup materiałów do dekoracji i strojów ( wniosek od P.J. Citlak i
P.D.Golędziewskiej). Za 5 głosów Przeciw 0 wstrzymało się 5 osób. Wniosek przyjęty.
3.Przekazano kwotę 400zł (ujęta w bieżącym budżecie) Fundacji na warsztaty dla klas7.
4.Wpłynęło pismo z prośbo o informację na temat rozbudowy szkoły. RR zwróci się do Burmistrza z prośbą o oficjalną
informację na temat rozbudowy naszej szkoły
Anoia

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