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Sekretarz
KARINA GRYGIELSKA

21 października 2014
pierwszy termin, wtorek 21.10.2014 godz. 18:45
drugi termin, wtorek 21.10.2014 godz. 19:00

ZAGADNIENIA

1.

Podstawy prawne działania Rady Rodziców

- ustawa o oświacie
- Karta Nauczyciela
- statut szkoły
- regulamin RR
2.

Zasady obowiązujące na posiedzeniach RR

- podawane będą dwa terminy zebrań - aby móc głosować niezależnie od frekwencji
i zmotywować członków RR do punktualności
- lista obecności będzie każdorazowa podpisywana, aby ustalić, którzy przedstawiciele klas uczestniczą w spotkaniach
- podczas RR będą dyskutowane bieżące zagadnienia z życia Szkoły tak, aby od razu na postawiony
problem, mieć propozycję jego rozwiązania
- spotkania RR będą prowadzone przez przewodniczącą RR Iwonę Postek-Turchońską, która każdorazowo przygotuje agendę spotkania
- Komisja Rewizyjna będzie każdorazowo dbała, aby zebrania odbywały się zgodnie
z wytycznymi przedstawionymi w dokumentach RR i aby nikt nie popełniał tzw. błędów formalnych
3.

Cele Rady Rodziców

- aktywizacja rodziców na rzecz Szkoły
- poprawa sytuacji budżetowej Szkoły
- nawiązanie do celów poprzedniej RR - kontynuacja podjętych zadań długoterminowych
- poprawa komunikacji na linii Dyrekcja - RR - wszyscy rodzice
- poprawa bezpieczeństwa na terenie Szkoły - wewnątrz i na zewnątrz

1

Spotkanie Rady Rodziców nr 2 - sprawozdanie

21.10.2014

- poprawa szkolnej infrastruktury - kontynuacja zmian na lepsze
- poprawa warunków pobytu dzieci w świetlicy - kontynuacja zmian
- monitorowanie poziomu edukacji - dziennik elektroniczny
4.

Bezpieczeństwo

- w związku z narastającym zjawiskiem agresji w szkole, konieczna jest poprawa bezpieczeństwa, co
stwierdziła już poprzednia RR, rozpoczynając pracę nad monitoringiem w szkole
- w tej chwili, przy 800 uczniach, nauczyciele dyżurujący nie są w stanie właściwie wypełniać roli
ochrony dzieci przed agresywnymi zachowaniami kolegów - temat monitoringu będzie więc kontynuowany - skoro mamy już sieć komputerową, Szkoła powinna dysponować kamerami wewnątrz i
na zewnątrz budynku - system musi być konsekwentny i rozbudowany, tak by rzeczywiście działał
i stał się narzędziem wspierającym pracę nauczycieli
- dyskutowano poszczególne przypadki agresywnych zachowań, które pojawiają się wśród uczniów i
są bardzo niepokojące - RR musi działać prewencyjnie, by zapobiec kontynuacji i nasileniu tego
zjawiska
- dodatkowo występuje problem osób z zewnątrz, kręcących się po szkole - od 1 grudnia rusza Kancelaria Szkolna przy wejściu głównym, której głównym zadaniem będzie sprawdzanie kto wchodzi
do szkoły - kancelaria jest pomysłem Dyrekcji - RR może przyglądać się jej funkcjonowaniu, wnosić uwagi, rozszerzać zakres obowiązków osób zatrudnionych w tej komórce (np. zbieranie wpłat
na zajęcia dodatkowe - pomysł do przedyskutowania)
- świetlica jako miejsce, gdzie wciąż jest wiele do zrobienia - poprawa infrastruktury to wielki sukces
poprzedniej RR, ale wciąż występuje problem natury organizacyjnej - rodzice dzieci najmłodszych
są zaniepokojeni widocznymi trudnościami w zapanowaniu nad ilością dzieci, które korzystają ze
świetlicy. Zdaniem niektórych osób, dzieci nie mają gdzie siedzieć, czym się bawić. Rodzice nie są
pewni, czy dzieci mają właściwą opiekę - temat wzbudza emocje szczególnie wśród rodziców dzieci najmłodszych, które dopiero zaczęły przygodę ze szkołą
- teren na zewnątrz powinien zostać oświetlony - w tej chwili po nowym boisku i placu zabaw wałęsają się grupki nastolatków, spożywających alkohol - ignorowanie tego odkrycia grozi tym, że nowe obiekty, mające służyć uczniom szkoły przez długie lata, mogą być konsekwentnie niszczone pomysł, by RR skierowała swoje kroki w tej sprawie do odpowiednich służb - policji, straży miejskiej - celem uruchomienia patroli monitorujących teren w godzinach 17:00-23:00
- na boisku powinna pojawić się tablica z regulaminem i latarnie - RR będzie wnioskować w tych
sprawach do Dyrekcji
- kwestia bezpieczeństwa dzieci podczas dojazdu do i ze szkoły - autokar szkolny zostanie wyposażony w telefon komórkowy

5.

Zajęcia dodatkowe

- RR prowadzi 4 rodzaje zajęć dodatkowych, z których wpływy, po opłaceniu prowadzących, przeznaczane są na bieżącą działalność RR
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- konieczność zajęcia się tematem - koordynacja współpracy z prowadzącymi, komunikacji z rodzicami uczestników, prowadzenie dokumentacji, rozszerzanie oferty, pilnowanie jakości zajęć,
sprawdzanie płatności, itp.
- wybór trójki członków RR odpowiedzialnych za zajęcia dodatkowe w wyżej wymienionym zakresie:
1) Aneta Stańczyk-Łuczak (korespondencja mailowa, koordynacja skrzynki zajęć dodatkowych)
2) Anna Pakulska (informacje na tablicach ogłoszeń, dokumentacja, kontakt z prowadzącymi, nabór)
3) Marta Rogozińska (finansowanie)
- w ramach RR konieczność monitorowania jakości zajęć
- pomysł rozszerzenia oferty poprzez wciągnięcie w system RR zajęć w tej chwili funkcjonujących
jako zajęcia firm zewnętrznych (Łukasz Sawionek) - konieczność kontynuacji tematu na kolejnym
posiedzeniu RR
- brak zajęć przedpołudniowych dla pierwszaków - trzeba sprawdzić, czy byłaby możliwość organizowania zajęć, czy jest na to miejsce, czy ewentualnie zajęcia mogłyby odbywać się w jednym z
pomieszczeń świetlicy
6.

Informatyzacja szkoły

- Szkoła otworzyła właśnie dwie nowe sale komputerowe - RR zauważa konieczność kontynuacji
tematu - poprawa infrastruktury informatycznej szkoły, praca nad stroną internetową szkoły
- w tym roku RR rozpocznie przygotowania do wprowadzenie dziennika elektronicznego - zespół
roboczy:
1) Adam Kostrzewa
2) Krzysztof Tymendorf
3) Dariusz Stąsiek
- przygotowania będą polegać na:
1) stworzeniu harmonogramu działń
2) „pracy u podstaw” w celu przekonania nauczycieli i rodziców, że warto rozwijać się w tej dziedzinie
3) stwierdzono, że idea dziennika elektronicznego jest zasadna dla klas 4-6 - kwestia do dalszej
dyskusji
- dyskusja na temat korzyści z wprowadzenia rozwiązań informatycznych:
1) natychmiastowa informacja dla rodziców - np. o frekwencji
2) informacja dla uczniów - o zastępstwach, ocenach, zadanych lekcjach, terminach sprawdzianów
3) ciekawa formuła zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach kółka informatycznego lub/i dziennikarskiego (aktyalizowanie strony internetowej mogłoby stać się domeną uczniów, którzy bardziej
zaangażowaliby się w życie szkoły, widząc owoce swojej pracy i nabywając praktycznych umiejętności na zajęciach)
- omówienie przeszkód związanych z szybkim wprowadzeniem w życie nowoczesnych rozwiązać
informatycznych
1) nie wszyscy posiadają komputer
2) nie wszyscy chcą lub umieją korzystać z komputera
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3) podwójna praca dla nauczycieli, którzy przez dłuższy czas będą jeszcze musieli utrzymać papierową formę komunikacji z rodzicami (standardowe dzienniczki-zeszyty)
4) nie wszyscy nauczyciele mogą być zainteresowani nawiązaniem współpracy w tej kwestii - RR
może wnioskować do Dyrekcji w celu wpłynięcia na tę kwestię
7.

Konkursy szkolne

- harmonogram konkursów zostanie wysłany przez Przewodniczącą RR do wszystkich przedstawicieli
klas
- podobnie jak w roku ubiegłym, RR przekaże Dyrekcji zaliczkę na zakup nagród do konkursów w
wysokości 1500 PLN
8.

Public Relations RR

- konieczność poprawy wizerunku RR
- zadaniem każdego członka RR jest oswajanie rodziców poszczególnych klas z RR poprzez właściwe informowanie o tym, czym RR się zajmuje, nad czym aktualnie pracuje, na co przeznaczane są
pieniądze
- na podstawie niniejszego sprawozdania i sprawozdania nr 1, zostanie przygotowana notatka dla
wszystkich członków RR, w której ujęte zostaną najważniejsze zagadnienia, które należy przekazać
podczas najbliższych zebrań w klasach (27 października)
1) notatkę przygotuje Przewodnicząca RR we współpracy z Sekretarzem RR
2) notatka będzie zbiorem informacji do odczytania w klasach
3) notatka wprowadzi pewien standard w komunikacji na linii przedstawiciele klas/członkowie RR
a pozostali Rodzice
4) notatka ma służyć zaprzyjażnieniu się z rodzicami i pokazaniu im, że RR to reprezentacja interesów dzieci
- poprzez właściwą komunikację, RR poprawi swój wizerunek i podreperuje budżet poprzez większą
ściągalność składki w myśl zasady „wiem, za co płacę” - w tej chwili większość rodziców nie rozumie sensu wpłat na RR, bo nie wie na co te pieniądze są przeznaczane - to trzeba zmienić natychmiast
- dyskutowano zasadność zmiany regulaminu odnośnie długości kadencji członków RR
1) niektóre tematy są długoterminowe - ci, którzy je inicjują, powinni mieć możliwość
i czas na ich realizację (np. informatyzacja szkoły, czy poprawa bezpieczeństwa poprzez monitoring i inne narzędzia)
2) pomysł, by kadencja członków RR wynosiła 3 lata a nie rok jak w tej chwili
9.

Najbliższe wydarzenia

- 7 XI odbędą się Gminne Obchody Odzyskania Niepodległości - Przewodnicząca RR wyznaczy
osobę, która będzie reprezentować RR
- 27.XI - dyskoteka andrzejkowa - jeśli zajdzie tak potrzeba Przewodnicząca RR wyznaczy osoby,
które będą wspierać imprezę od strony organizacyjnej
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- 5 XII – Mikołajki – Szkoła posiada 2 stroje Św. Mikołaja – zostanie zrobiona lista i wpiszą się na
nią tylko klasy, które chcą Świętego u siebie. Dwóch panów z RR w gotowości + ewentualnie chętna Śnieżynka - nazwiska do ustalenia
10.

Inne

- zmiana regulaminu – umożliwienie poprzedniej RR i Zarządowi przekazania dokumentów i pełnomocnictw nowo powołanej RR i Zarządowi – regulacja
- kolejny termin posiedzenia RR - do ustalenia i podania w korespondencji mailowej
11.

Lista obecności

- w posiedzeniu wzięło udział 27 osób
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