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Protokół posiedzenia Rady Rodziców z dnia 16 stycznia 2014 r.
Goście:

Koordynatorzy Pikniku 2014 ze strony grona pedagogicznego: Izabela Kurowska-Brandenburska, Iwona Antoszkiewicz, Marta Kacprzycka

Koordynator remontu świetlicy: Anna Danylczenko

1. Piknik 2014 – 10 maja 2014 – 11:00 – 14:00

Hasło tegorocznego Pikniku Nie ma nic piękniejszego nad człowieka rycerskiego.

Celem finansowym Pikniku 2014 jest remont głównej świetlicy.
Każda chorągiew=klasa przygotowuje jedną konkurencję. Przygotowywane przez chorągwie konkurencje odbywać się będą w 
trzech blokach:

blok sportowy: szczudła, skok na rumaka, jazda rowerem, przeciąganie liny, wbijanie gwoździ, strzelanie z łuku, 
sprawnościowe, wytrzymałościowe;
blok artystyczny: plecenie warkoczy, wyszywanie, malowanie herbów, wyrób biżuterii, tangramy;

blok dworski: nakrywanie do stołu, praca z moździerzem przenoszenie wody, wyzywanie na pojedynek,

Każdy uczestnik zabawy będzie miał za zadanie wziąć udział w pięciu konkurencjach, aby przejść na kolejny stopień 
wtajemniczenia:

paź – 5 konkurencji, giermek – 5 konkurencji; rycerz – 5 konkurencji – w sumie 15 konkurencji;
dwórka – 5 konkurencji; dama – 5 konkurencji; dama dworu – 5 konkurencji – razem 15 konkurencji;

W połowie imprezy wszyscy odwiedzający piknik zostaną zaproszeni do wspólnego tańca dworskiego.

Rada Rodziców jak co roku zajmie się organizacją:

Loteria

Łasuchowy zakątek

Pop corn

Scena – występy dzieci

Sponsorzy

i inne atrakcje mogące urozmaicić Piknik.

2. Budżet

Przewodnicząca Karolina Jasiniak przedstawiła wykonanie budżetu (załącznik 1 do protokołu). Członkowie rady proszeni są o 
wnoszenie uwag do budżetu drogą mailową. 

3. WF z klasą

WF z Klasą” to program Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu jest poprawa jakości zajęć WF w szkołach 
prowadzonych zarówno przez specjalistów (nauczycieli WF) oraz nauczycieli nauczania zintegrowanego w klasach I-III. W ramach
programu aktywnością mają wykazać się nie tylko nauczyciel, ale również uczniowie. W tym celu projekt obejmuje realizację przez
szkołę kilku podstawowych i obowiązkowych zadań. Działania należy dokumentować na blogu.

Zadania szkół w programie:
• Sportowy Okrągły Stół (SOS) – to szkolna debata dotycząca udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. W jej 

trakcie zostaną wypowiedziane i zanotowane oczekiwania jakie mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Na ich podstawie 
wspólnie zostaną wybrane zadania do realizacji w programie.

• Lokalna Akcja Sportowa (LAS) - Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczność lokalną lub inną, zaprzyjaźnioną szkołę. 
Możemy sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, 
Polska na rowery).

Zadanie do wyboru - Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej jedno zadanie, które dostosowuje do 
swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:
• poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;
• zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;
• zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
• zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);
• zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;
• ożywienie sportowe całej gminy;
• systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;
• wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
• wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;
• sportowe zaktywizowanie rodziców;
• wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;
• atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);
• ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.
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4. Sala komputerowa

W trakcie instalacji jest jedna sala komputerowa w całości sfinansowana przez sponsora. Rada Rodziców oczekuje wiążącej 
informacji administratora szkolnej sieci, w sprawie konieczności uzupełniającego zakupu licencji Windows Pro dla 9 komputerów. 
Bezzwłocznie po uzyskaniu oficjalnej zgody dyrekcji szkoły na uruchomienie i przeprowadzenie testów poprawności działania 
sprzętu oraz otrzymaniu wiążącej decyzji sponsora o wysokości planowanego wsparcia i sposobie jego udzielenia, zostaną 
zakupione komputery do kolejnej pracowni informatycznej.

Równolegle Gmina Stare Babice podjęła działania zmierzające do instalacji sieci komputerowej swoim zasięgiem obejmującej cały
obiekt. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lipiec-sierpień 2014 r.

5. Mundurki

Nowe mundurki będzie można kupić podczas zebrań klasowych w najbliższy poniedziałek.

Reklamacje: na dwa miesiące nowe mundurki zostały przekazane do testowania dzieciom w klasie 2b. Jeśli test wypadnie 
pozytywnie, zostanie rozpatrzona druga część reklamacji.

6. Sposób przyjęcia protokołu

Rada rodziców przyjęła Uchwałę nr 4 o zmianie sposobu przyjmowania protokołu.

Czy jesteś za zmianą w regulaminie art. 14 par. 2 w zakresie dotyczącym zmiany sposobu przyjmowania protokołu posiedzenia 
RR na akceptowanie protokołu drogą elektroniczną?

W głosowaniu wzięło udział 19 osób, 19 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

7. Ujęcie wody

EkoBabice podjęło decyzję o sfinansowaniu dwóch ujęć wody do picia. Dystrybutory już zostały zamówione. Montaż w szkole 
nastąpi bezzwłocznie po ustaleniu z dyrekcją szkoły miejsca instalacji.

8. Świetlica

Aby świetlica nie była przechowalnią, RR podjęła działania zmierzające do poprawienia komfortu przebywania tam zarówno dzieci 
jak i nauczycieli. W związku z planowanym na lipiec remontem świetlicy, kierownik świetlicy zwróciła się z prośbą o pomoc 
w aranżacji pomieszczenia. 

Przedstawiony na posiedzeniu projekt (załącznik 3 do protokołu) zakłada podział świetlicy na dwa obszary: rekreacyjny i 
wypoczynkowy. Zgodnie z założeniami daje on nauczycielom więcej możliwości prowadzenia zajęć aktywizujących dzieci. 
Kosztorys remontu głównej świetlicy przy takim zagospodarowaniu został oszacowany na 50000 zł. Świetlica na dzień dzisiejszy 
dysponuje kwotą 25000 zł. 

RR podjęła decyzję o pomocy świetlicy w zgromadzeniu środków niezbędnych na realizację projektu i uznała, iż celem 
finansowym Pikniku 2014 będzie zebranie brakującej kwoty na remont świetlicy.

9. Druga Ankieta 

Celem przeprowadzenia drugiej ankiety jest dalszy rozwój dialogu między nauczycielami i Radą Rodziców; wskazanie obszarów, 
które uczniowie dostrzegają jako niepokojące, budzące strach i obawy. 

Przedstawiona na posiedzeniu Ankieta wymaga drobnych korekt. Członkowie Rady proszeni są o zgłaszanie wątpliwości i uwag 
drogą mailową.

Pierwszy termin następnego posiedzenia Rady Rodziców, czwartek 10 kwietnia 2014 r., godz. 18:45.

Drugi termin następnego posiedzenia Rady Rodziców, czwartek 10 kwietnia 2014 r., godz. 19:00.

Sekretarz Rady Rodziców
Lidia Cukrowska

Załączniki:

1. Budżet – wykonanie na 02.2014

2. Uchwała nr 4 o zmianie regulaminu Rady Rodziców

3. Projekt remontu świetlicy
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Załącznik 1

Wykonanie budżetu

• organizacja zabaw szkolnych (dyskoteka, bal itp.) - dwie zabawy karnawałowe (starsze i młodsze dzieci)
• mikołajki - cukierki
• organizacja konkursów wiedzy i zawodów sportowych - konkurs muzyczny (Lutosławski) i "Kartka Bożonarodzeniowa"
• transport uczniów - 2x na zawody sportowe, 3x na konkurs przedmiotowy
• nagrody książkowe na zakończenie roku - pierwsza fv
• Dzień Nauczyciela - kwiaty + tort
• pomoce dydaktyczne - piłki siatkowe
• konserwacja urządzeń + tarcze szkolne - filtr do wody
• wyposażenie, drobne remonty - wykładzina do pokoju n-cieli WF (1.000), strój Św. Mikołaja + materiał na jego wory
• inne (umowa z PZU) - przekazane Dyrekcji
• Rodzicielski Fundusz Wycieczkowy - drobne wycieczki klasowe
• Koszty PR (utrzymanie relacji ze sponsorami) - drukowany obraz dla Innova ze zdjęciem placu zabaw na ramie
• INWESTYCJE - dzwonki chromatyczne
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Załącznik 2

UCHWAŁA Nr 4 
z dnia 18 marca 2014 r.

zmieniająca Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
 im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach

Na podstawie art. 15. § 1. Regulaminu Rady Rodziców zarządza się co następuje:

W Regulaminie Rady Rodziców  przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach  wprowadza się 
następujące zmiany:

 1. W Rozdziale III zostaje dodany Art. 11a:

1. Na pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu Rady sporządzany jest spis danych kontaktowych jej członków obejmujący 
m.in. ich numery telefonów i adresy mailowe.

2. Spis aktualnych danych kontaktowych, w tym adresów e-mail, prowadzi sekretarz Rady. Obowiązkiem każdego członka Rady 
jest każdorazowo bezzwłoczne poinformowanie go o ich ewentualnej zmianie.

 2. Art. 14 otrzymuje brzmienie:

§1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§2. (skreślony)

§3. Protokół posiedzenia Rady rozsyłany jest przez jej sekretarza do wszystkich członków drogą elektroniczną. 

 1. Protokół uważa się za skutecznie doręczony, jeśli został wysłany na adres, o którym mowa w art. 11a. par. 1.

 2. W terminie 7 dni od dnia wysłania protokołu drogą elektroniczną każdy członek Rady ma prawo wnieść swoje uwagi. 
Po uwzględnieniu wszystkich uwag protokół zostaje ponownie wysłany do wszystkich członków. Brak uwag w ciągu 
7 dni licząc od daty ostatniej aktualizacji traktowany jest na równi z przyjęciem protokołu przez Radę. 

§4. Na wniosek członka Rady złożony jej sekretarzowi Rady przyjęcie protokołu może nastąpić w drodze głosowania na 
następnym posiedzeniu Rady. Złożenie wniosku może nastąpić na drodze elektronicznej lub telefonicznej.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 marca 2014 r.
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Załącznik 3

Projekt remontu głównej świetlicy


