SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
28.09.2015
Sekretarz
KARINA GRYGIELSKA

pierwszy termin, poniedziałek 28 września 2015 godz. 18:45
drugi termin, poniedziałek 28 września 2015 godz. 19:00

ZAGADNIENIA
1.

Powitanie członków Rady Rodziców na rok 2015/2016
Dyrektor Dorota Smolińska powitała przedstawicieli klas - nowych członków RR w roku szkolnym 2015/2016 i wyjaśniła czym jest RR i
jaką pełni rolę. Obecność na posiedzeniach RR jest obowiązkowa. Planowaną nieobecność można usprawiedliwić mailem lub telefonicznie do kogoś z Zarządu. Przedstawiciele klas zgłaszają uwagi wszystkich rodziców i opiniują w ich imieniu dokumenty przygotowywane
przez Dyrekcję, mając realny wpływ na treść wszystkiego, co dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Spotkania Rady
Rodziców odbywają się regularnie, najczęściej w tygodniu poprzedzającym zebrania klasowe i służą gromadzeniu informacji o bieżących
sprawach uczniów, wymianie poglądów na tematy szkolne i dyskusjom o potrzebach, oczekiwaniach i problemach wraz z przedstawieniem propozycji ich rozwiązania. Rodzice spotykają się we własnym gronie, a Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawia wybrane zagadnienia Dyrekcji. Sekretarz RR przygotowuje sprawozdania z każdego posiedzenia, a Członkowie RR mają obowiązek przekazywania
informacji innym rodzicom.

2.

Podsumowanie prac remontowych i przedstawienie planów wykorzystania budżetu w nowym roku szkolnym
Dyrektor Dorota Smolińska podsumowała zakres prac remontowych, jakie odbyły się podczas wakacji. Wyremontowano hol na dole i salę
gimnastyczną, pomalowano ściany, parkiet, wymieniono wykładziny na I piętrze i pięcioro drzwi. Zakupiono też 120 szafek dla szóstokla sistów. Na przyszły rok zaplanowano malowanie ścian na I i II piętrze oraz wymianę 40 drzwi. Planuje się też zamontowanie szklanych
drzwi w łączniku i do przebieralni - po to, by mieć większą kontrolę nad dziećmi. Na zewnątrz ma zostać wymieniona nawierzchnia na
placu zabaw - zamiast piasku ma się pojawić tartan. Poza tym planuje się jak co roku wymianę krzeseł i ławek w klasach. Budżet na in-
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westycje
Rodzice zgłosili też:

wynosi

pół

miliona

złotych.

˗ zapotrzebowanie na zabezpieczenie boiska siatką (tzw. chwytaki) - tak, by zapobiec wypadającym piłkom;
˗ naprawa lub wymiana koszy na boisku;
˗ obsadzenie nasypów roślinnością;
˗ zakup szafek na książki zgodnie z zapowiedzią z czerwca (nie ma na to budżetu, mniejsze dzieci mogą mieć problem z pilnowaniem
kluczy);
˗ uruchomienie dziennika elektronicznego (planowane na przyszły rok szkolny).
3.

Wybór Zarządu RR
Podczas spotkania wybrano nowy Zarząd RR - Przewodniczącą, zastępców, skarbnika i sekretarza. Nad głosowaniem czuwała komisja
skrutacyjna w składzie: Łukasz Sawionek i Magdalena Sochocka. Z głosowania zostanie sporządzony osobny protokół.
Głosowały 32 osoby. Większością głosów wybrano następujący skład nowej RR:
˗ Przewodnicząca RR - Iwona Turchońska-Postek
˗ Zastępcy Przewodniczącej RR - Darek Stąsiek, Karolina Bielińska, Adam Kostrzewa
˗ Skarbnik RR - Marta Rogozińska
˗ Sekretarz RR - Karina Grygielska

4.

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe organizowane przez RR ruszą w październiku. Planowane są szachy, zajęcia kreatywne, malarstwo, zajęcia teatralne
i gimnastyka artystyczna. Przewodnicząca RR prześle szczegóły mailem do wszystkich przedstawicieli klas, których obowiązkiem jest
przekazanie tej informacji pozostałym rodzicom.

5.

Składka zbierana przez Radę Rodziców na rzecz naszych dzieci i szkoły
Wysokość składki w roku szkolnym 2015/2016 ustalono na 120 PLN rocznie lub 12 PLN miesięcznie. Składka powinna być zbierana
przez skarbników klas lub wpłacana bezpośrednio na konto RR - nr konta dostępny jest na stronie internetowej Rady Rodziców. Przedstawiciele klas powinni poinformować wszystkich rodziców o wysokości składki i zmobilizować do wpłat do końca listopada. Klasy, które
zbiorą 90% wpłat w tym terminie, otrzymają zwrot w wysokości 20% wpłaconej sumy na potrzeby klasy. Pieniądze zbierane przez RR służą tylko i wyłącznie dzieciom - z tego budżetu finansowane są m.in. nagrody na koniec roku, dyskoteka szóstoklasistów, zajęcia dodatko2z3
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we, upominki na Mikołajki i dodatkowe zakupy uzgadniane przez RR - np. maty na wf dla klas 1-3, źródełka, itp. Przewodnicząca RR
przedstawi w mailu szczegóły odnośnie najbliższych planowanych wydatków - tak, by członkowie RR mogli przekazać tę informację pod czas zebrań klasowych w październiku (12.10).
6.

Inne zagadnienia
Zgłoszono inicjatywę poinformowania o sukcesach dzieci w związku z wyjazdem 9 młodych piłkarzy z szóstej klasy na mistrzostwa do
Maroka. Tylko jedna drużyna z Polski została zakwalifikowana na Danone Cup - warto zamieścić informacje na ten temat na szkolnej
stronie internetowej i przygotować artykuł do lokalnych gazet. Zdjęcia i materiały do tekstu przekaże Rodzic utalentowanego piłkarza przedstawiciel jednej z klas 6.

7.

Termin kolejnego posiedzenia RR
W związku z koniecznością zaopiniowania programu profilaktyki i wychowania dzieci, ustalono termin kolejnego posiedzenia RR na poniedziałek, 19 października o godzinie 18.45, 19:00

8.

Frekwencja
W posiedzeniu RR uczestniczyły 32 osoby oraz Pani Dyrektor Dorota Smolińska.
Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania.
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