
Protokół ze spotkania Prezydium Rady Rodziców 12.12.2018 

Na spotkaniu obecnych było 8 członków PRR 

Elementy spotkania 

1. Sprawozdanie z  wizyty św. Mikołaja – ok. 1400 szt. lizaków zostało rozdanych dzieciom (zakup ze środków RR) 

2. Omówiony został zakup za 300 zł (z RR 100 zł) kija do ściągania piłek z sufitu – prezent dla Szkoły wręczony z okazji ślubowania I klas.   

3. Przewodniczący RR poinformował o odbytym spotkaniu z p. Dyrektor w kontekście zaproponowanych tematów (pytania z poprzedniego protokołu).  

- wniosek: prośba o to, aby dzieci czekały na rodziców na terenie szatni (boksy w szatni powinny być zamknięte aby zminimalizować zagrożenie 
kradzieżą).  

- ponowione pytanie dlaczego szatnie są zamykane dla dzieci w trakcie zajęć ? (uczeń nie ma możliwości po zajęciach  
np. z basenu odłożyć torbę do szatni) – szafki są od tego, aby pozostawić w niej duże rzeczy, odzież,, basen, WF 

- zgłaszane są utrudnienia dostępu do boksu gdy uczeń ma zajęcia na 2, 3 lekcję, niejednokrotnie zdarza się, że uczeń zabiera kurtkę na lekcję 

- zaproponowano aby dyżury nauczycieli były również w szatniach jeśli personel szatni jest nie wystarczający ( wzorem innych szkół) 

PRR wnioskuje o to aby: 

- szatnie były otwarte w trackie przerw 

-obywały się dyżury nauczycieli 

- dzieci powinny czekać na rodziców w szatni  

- dzieci powinny mieć możliwość swobodnego wychodzenia na świeże powietrze (teren szkoły powinien być zabezpieczony) 

4. Propozycja aby na styczeń była przygotowana informacja o składkach – ile osób z danej klasy wpłaciło na składki.  

5. Jeżeli wpłaty są poniżej 50 % - należy zrobić kampanię dla rodziców  

- plakat na tablice (z informacją do rodziców z RR – promocja pozyskiwanie funduszy) 

- stoiska na korytarzach w trakcie zebrań dla rodziców z inf. – możesz dokonać wpłaty na RR 

- przygotowanie inf. Multimedialnej – na pendrivie – wyświetlany na spotkaniach z rodzicami tam, gdzie jest tablica multimedialna.  

6. Omówiony został temat tzw. „Ściany chwały” (UKS – chce dołożyć 1000 zł w ramach wsparcia finansowego) Całkowity koszt wykonania ok. 4300 brutto 
(z RR 3200 zł - w ramach tego: plexi glass 850 zł, cięcie – 900zł, mocowania dystansowe: 1200zł, fototapeta: 1200zł, napisy : 200zł, inne 

- do dyspozycji 104 miejsca (podzielone na ½ - 208 miejsc)  

- podział na sportowcy – nie sportowcy ( fototapeta może powinna być bardziej uniwersalna)? 

- propozycja 2 tablic ( jedna dla sportowców jedna dla naukowców (robocza nazwa)  - do uzgodnienia ze Szkołą o ew. drugiej lokalizacji  

Wnioski: 

 Jeżeli 2 tablice z funduszy  RR max koszt ok. 4000 zł  - po uzgodnieniu z dyrekcja lokalizacji drugiej tablicy 

 Wstępna decyzja: 1 tablica z podziałem tematycznym sportowcy/naukowcy (ta forma musi być jeszcze zaakceptowana przez Szkołę) 

 Realizacja: styczeń 2018  

 Zdjęcia : jak będzie wyglądał skład komisji, kto przygotuje informacje do tablicy/zdjęcia,  

Propozycja : powołanie 2 osób z grona nauczycieli (jedna ze sportu, jedna z pola naukowego) – które wskażą, które osoby powinny zostać ujęte na tablicy. 
( w ramach roku kalendarzowego). Z PRR zostanie wytypowana jedna osoba celem koordynacji działań  

7. Kolejny pomysł na zmianę wnętrza szkoły - ściana z układem okresowym pierwiastków.  

Na tym spotkanie zakończono, m  

Następne zebranie PRR 9 stycznia 2018 o godz. 18.00 


