Zebranie Rady Rodziców
Książenice 15.10.2020

AGENDA SPOTKANIA

1. Wybór nowego Zarządu RR
2. Głosowanie zmiany w Regulaminie dotyczącej powołania Komisji
Rewizyjnej
3. Wybór Komisji Rewizyjnej
4. Ustalenie składki na rok 20/21
5. Sprawozdanie finansowe ustępującej RR
6. Wolne wnioski - obecny będzie P. Dyrektor Skalski

OMÓWIENIE SPRAW WEDŁUG ZGŁOSZONEJ AGENDY
ZAGADNIENIE

W/g agendy spotkania. Zebranie prowadziła Agata Tomczak(przewodnicząca RR2019/20) i Kinga Stradomska( sekretarz
RR2019/20)

AD.1 Zebranie rozpoczęło się wyborem Zarządu RR na rok
szkolny2020/2021.Uprawnionych przedstawicieli klas do głosowania-28.
Powołano komisja do liczenia głosów .
Skład komisji: Anna Kozłowska, Małgorzata Grzeszczyk, Łukasz Jezierski.
Skład zarządu RR na rok szkolny 2020/2021
Przewodnicząca: Maja Winiarska-Czajkowska
Wiceprzewodnicząca ds. Szkoły: Anna Adach
Wiceprzewodnicząca ds. Przedszkola: Tomasz Chmielewski
Sekretarz: Kinga Stradomska
USTALENIA

Kontroler Budżetu :Żaneta Gutowska-Rukszan
AD.6
Po zakończeniu głosowania głos zabrał P.Dyrektor Cezary Skalski. Przedstawił stan
przygotowań do zdalnego nauczania w naszej szkole. P. Dyr. poinformował ,że
szkoła jest w trakcie zakupu sprzętu( zostaną dokonane przesunięcia w budżecie).
Szkoła czeka na ostateczną decyzję organu prowadzącego. Na prowadzenie
nauczania hybrydowego szkoła musi uzyskać zgodę organu prowadzącego.
Podstawowe problemy naszej szkoły to: dostępność do Internetu, zbyt mała
pojemność Internetu, sprzęt nie spełnia wymagań , jest zbyt wysłużony. Priorytetem
jest aktualnie poprawa sprawności Internetu. W kolejnym tygodniu P.Dyr będzie
negocjował umowę z dostawcą Internetu. Kolejnym problemem jest dostępność linii
telefonicznej. Szkoła ma niestety tylko jedną linię telefoniczną, która aktualnie jest

przeciążona. Będą prowadzone rozmowy z dostawcą usług telefonicznych nad
poprawą tego stanu. Priorytetem dla dyrekcji szkoły jest poprawa sprawności
działania Internetu, linii telefonicznej i wymiany i uzupełnienia sprzętu
komputerowego. Nauczanie zdalne będzie odbywało się przy wykorzystaniu
Microsoft Teams. Rodzice zwrócili się z prośbą o: sprawdzenie przez nauczycieli i
wychowawców działania programu, ustalenia jednolitego systemu działania
spójnego dla wszystkich, sprawdzenia czy grupy z poprzedniego roku są aktywne,
czy wszyscy mają założone konta, czy wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w
obsłudze programu.
P.Dyr. poruszył sprawa kompetencji rodziców. P. Dyr. przypomniał, że rodzice nie
mają kompetencji do zarządzania szkołą, układania planu lub hospitacji lekcji i
innych. Prosi o zwracanie się z problemami do wychowawców i dyrekcji. Zapewnia,
że będą podejmowane działania w celu rozwiązania problemu.
P.Dyr. poruszył sprawę korzystania z komunikatorów internetowych tj. Facebook,
Messengera, WhatsApp. Zaapelował do rodziców o unikanie komentowania spraw z
życia szkoły w ten sposób, że nie jest to miejsce do rozwiazywania szkolnych
problemów.
P.Dyr. przedstawił harmonogram ( kalendarz) roku szkolnego i plan dni wolnych
od zajęć dydaktycznych. P. Dyrektor zwrócił się do RR o opiniowanie planu dni
wolnych. Opiniowanie odbyło się w formie głosowania. Za pozytywnym
zaopiniowaniem było 20 przedstawicieli , jeden głos przeciw , nikt się nie
wstrzymał.
P.Dyr. przedstawił plan profilaktyczno-wychowawczy( przedstawiciele RR
otrzymali drogą mailową). Opiniowanie odbędzie się w drodze głosowania
mailowego.
Sprawy zgłoszone do P. Dyrektora
1. Stan toalet- brak papieru toaletowego, mydła, płynu do dezynfekcji,
ręczników, koszy na śmieci, zamykanie toalet w czasie pracy szkoły,
dezynfekcja i sprzątanie w czasie przerw. Prośba o interwencję i
rozwiązanie problemu.
2. Odbieranie dzieci ze szkoły- prośba o rozdzielenie dzieci w czasie
wychodzenia ze szkoły tzn. wyznaczenie kilku wyjść ze szkoły, aby odbiór
dzieci odbywał się sprawnie i nie powodował nadmiernego gromadzenia się
rodziców przy głównym wyjściu.
3. Korzystanie z czytników książek-prośba o zgodę na korzystanie przez
uczniów z książek na czytnikach lub telefonach.
4. Zimno w szkole
AD.2 i 3
Głosowanie nad powołaniem komisji rewizyjnej RR ZA 20 Przeciw 1 . Sposób
wyłonienia składu komisji zostanie ustalony w późniejszym czasie.

AD.4
W drodze dyskusji przedstawiciele RR ustalili składkę na rok szkolny 2020/21 na
takim samym poziomie jak w poprzednim roku tj. 100zł( za 17osób,3 wstrzymały
się)Komunikat o wysokości składki zostanie wysłany do wszystkich rodziców
dziennikiem.
AD.5
Z powodu kłopotów technicznych na zebraniu nie omawiano sprawozdania
finansowego. Zostanie ono przedstawione przedstawicielom drogą elektroniczną.
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania odbędzie się w trybie on-line.
AD.6 cd
W związku z brakiem czasu (zamknięcie szkoły o godzinie 21) inne sprawy tj.
poczta mailowa RR, kolejne zebrania RR, zabezpieczenie skrzynki RR, korzystanie z
Teams przez RR, pasowanie klas pierwszych, zdalne zebrania nie zostały omawiane.

