Protokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców z dnia 09.01.2019r.
Na zebraniu było obecnych 5 członków PRR oraz Pani Dyrektor.
1.

Omówiona została zakończona sukcesem akcja charytatywna „Nie bądź sknera kup pampera” na terenie
szkoły oraz „Bieg anioła”, w którym wzięli udział uczniowie z klas 8 SP i 3 GIM.

2.

Do RR wpłynęło pismo rodzica, ucznia SP, z prośbą o dofinansowanie wyjazdu kilkudniowego na
wycieczkę szkolną. Wyjazd ucznia z opiekunem (rodzicem), ze względu na chorobę ucznia – cukrzycę.
Podanie rozpatrzono pozytywnie, jednak PRR sprawdzi czemu opiekun (rodzic), nie może jechać w
ramach opieki (dozoru) grupy, w takich sytuacjach nie płaci się za pobyt .

3.

Księgowemu RR został przedstawiony przez Panią Dyrektor plan finansowy szkoły na rok 2019.

4.

Ze środków RR zostały zakupione naklejki na schody z tabliczką mnożenia do 40, do segmentu klas 0-3.
Pozostaje kwestia wyczyszczenia schodów specjalnymi środkami i naklejenia.

5.

Większość holi zajęły szafki, jeszcze 160 szafek zostanie dokupionych. PRR zapoznało się z
regulaminem korzystania szafek korytarzowych i przedstawiło swoje uwagi, negatywnie zaopiniowało

pobieranie kaucji, przechowywanie jej w szkole i rozliczanie jej na koniec edukacji ucznia .
6.

Został omówiony projekt „Ściany chwały”. Jedyne, dostępne miejsce jest zaakceptowane przez Panią
Dyrektor. Poniżej sugestie Pani Dyrektor, dotyczące formy tablicy:
- tablica jedna (nie ma opcji, żeby były dwie), po pierwsze - nie ma miejsca w szkole na drugą tablicę, a
po drugie - chodzi o to, żeby nikt z uczniów nie poczuł się gorzej, że jego zdjęcie umieszczone zostało w
innym miejscu;
- tło uniwersalne, jednolite (może jakiś akcent motywujący, może regionalny itp.) liczba uczniów, którzy
będą „umieszczani” na tablicy będzie ruchoma, gdy np. w danym roku szkolnym będzie więcej
sportowców, to po prostu zajmą więcej miejsca na tablicy, PRR po otrzymaniu wizualizacji dopuszcza
możliwość podziału tablicy na dwie równe część: sportową i pozostałą, roboczo nazwaną „naukową",
zasugerowano aby napis był w języku polskim np. „NASI MISTRZOWIE”;
- na tablicy powinni być umieszczani nie tylko laureaci olimpiad, czy zawodów sportowych, ale także
talenty - pojedyncze, zbiorowe (np. chór, drużyna meczy matematycznych, wyróżnienia plastyczne,
wolontariat), liczba uczniów, którzy będą „umieszczani” na tablicy będzie ruchoma;
- Pani Dyrektor poprosiła nauczycieli o przygotowanie ilości uczniów wyróżniających się w konkursach,
olimpiadach, dyscyplinach sportowych, 17.01.br. podczas rady pedagogicznej zostanie przedstawiona
lista osób, wówczas będzie wiadomo, jaka jest rzeczywista liczba „mistrzów”;

7.

Odbyła się dyskusja na temat używania telefonów komórkowych przez uczniów naszej szkoły. Pani
Dyrektor rozmawiała z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem, zaproponowano wprowadzenie
dnia bez telefonu.

Ponadto Pani Dyrektor prosi o informacje, za pośrednictwem PRR, dotyczącą

nadużywania telefonów komórkowych np. podczas lekcji.

8.

Przedyskutowana została kwestia szatni i szafek. Pani Dyrektor zwróci uwagę Paniom pracującym w
szatni, aby kantorek w szatni był zamykany, żeby uczniowie samowolnie nie brali kluczy do szafek.
Dyżury nauczycieli w szatni nie są możliwe, ze względu na braki osób do obsadzenia wszystkich holi
oraz części korytarza, w którym znajduje się stołówka, a w okresie letnim są dyżury na zewnątrz szkoły.
Dodatkowo Pani Dyrektor pouczy Panie z szatni, aby informowały dzieci, gdzie mogą czekać na
rodziców, jeśli jest taka potrzeba. Sam komunikat, że w szatni dziecko nie może czekać na rodzica, jest
niewystarczający. Uczeń musi mieć czytelną informację, gdzie może zaczekać na rodzica.

9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, dotyczy to również nauczycieli. Szkoła boryka
się z problemem e-papierosów – dotyczy to uczniów starszych klas. Sprawa Pani Dyrektor jest znana i
szkoła stara się rozwiązać ten problem.

Następne spotkanie to Walne Zebranie Rady Rodziców 27 lutego 2019 o godz. 18.00

