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Sekretarz 

KARINA GRYGIELSKA 

pierwszy termin, poniedziałek 3 listopada 2015 godz. 18:45 

drugi termin, poniedziałek 3 listopada 2015 godz. 19:00 

 

ZAGADNIENIA 

 

1. Rajd pieszy, gra terenowa 

 

Przewodnicząca RR poinformowała o planowanej grze terenowej, organizowanej przez Szkołę w sobotę 7 listopada br. – szczegóły w tej 
sprawie zostały przesłane do przedstawicieli RR drogą mailową z prośbą o przekazanie wszystkim rodzicom. Pojawiła się też prośba o 
wsparcie w przewiezieniu ławek i pomocy na miejscu wydarzenia. Zgłosili się Beata Bieńka (pomoc w przewiezieniu), Krzysztof Tymen-
dorf, osoba z klasy 6B i Dariusz Smoliński (wsparcie na miejscu). 

 

2. Program Wychowawczy Szkoły 

 
Po zaopiniowaniu przez RR oraz wniesieniu uwag, Program Wychowawczy Szkoły trafił do Dyrekcji – Dokument trafi teraz na Radę Pe-
dagogiczną, gdzie zostanie uzgodniony jego ostateczny kształt. W ciągu miesiąca Program wróci do RR.  
 
 
 

 
3. Finanse RR 
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Podczas zebrania zaprezentowano Roczny Plan Wydatków RR na rok szkolny 2014/2015 (Kopia zostanie zamieszczona na stronie in-
ternetowej RR) oraz raporty kasowe za okres 01.10.2014-31.12.2014 oraz 01.01.2015-31.08.2015. Przez ostatni rok szkolny RR nie za-
planowała zbyt wiele wydatków. Aktualnie RR jest w trakcie procedury zakupu mat do ćwiczeń (wniosek o wypłatę z 1% został złożony) 
oraz planuje zakup 2 tablic multimedialnych z komputerami. Planowany się też przegląd sprzętu multimedialnego, z którego uczniowie już 

korzystają. Krzysztof Tymendorf, Adam Kostrzewa oraz Dariusz Stąsiek zadeklarowali pomoc w tym przedsięwzięciu czyli zarówno wy-

szukanie tablic, sprawdzeniu działających tablic i udzieleniu ewentualnej pomoc przy usunięciu błędów systemowych czy konfiguracyj-

nych. Maty i tablice zostaną sfinansowane z 1% podatku – pieniędzy, które w tej chwili są zdeponowane na rachunku bankowym prowa-
dzonym dla Rady Rodziców przy naszej Szkole przez  Stowarzyszenie Rodziców na rzecz pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. W 
związku z tym, że nasza Szkoła jest duża i z tradycjami, rozważamy inny sposób zbierania pieniędzy z 1% bez korzystania z podmiotów 
trzecich. Analizę możliwości i szans na uniezależnienie się od dotychczasowego partnera przygotuje nam Członek Rady Rodziców, 
przedstawicielka klasy 2h Pani Anna Rejmonciak-Bonisławska. 

 

4. Składka na RR 

Pojawiło się pytanie w sprawie deklaracji składek. Deklaracje, funkcjonujące do tej pory, były formalnym sposobem na zachęcenie rodzi-
ców do dobrowolnych wpłat i poinformowania jaka to będzie kwota. Deklaracje nie wpływają jednak na ściągalność – w tej chwili RR po-
zostawia więc wolną rękę przedstawicielom klas w kwestii zachęcania rodziców do wpłacania składki. Motywatorem jest zwrot 20% dla 
tych klas, które do końca listopada zbiorą 90% składek. Wychodzimy z założenia, że przedstawiciel RR najlepiej zrozumie problemy oraz 
potrafi wczuć się w specyfikę swojej klasy, pozyskać partnerów w osobach trójki klasowej czy innych życzliwych rodziców. Aby ułatwić 
przedstawicielom klas zmobilizowanie rodziców do wpłat na najbliższych zebraniach klasowych, Skarbnik RR prześle do wszystkich listy 
klasowe, które ułatwią zapisywanie wpłacających. 

5. Bieżące sprawy szkolne 

Podczas zebrania poruszono bieżące sprawy szkolne: 

• Otwartych szatni a co za tym idzie częstego przekładania butów i kurtek w szatniach; 

• Sprawę kradzieży w szatni przy sali gimnastycznej zgłoszoną przez Annę Pakulską, ale nie zgłoszoną do tej pory władzom szkoły. 
 

Rozwiązanie sugerowane przez RR – każdą kradzież należy zgłaszać do Dyrekcji, istnieje możliwość sprawdzenia kamery monitorującej 
przestrzeń szkolną również tą przy sali gimnastycznej. W planie jest wymiana drzwi do szatni na przeszklone, aby mieć większą kontrolę 
nad uczniami. 

 

• Sprawę świetlicy – rodzice sygnalizują,  że panie zajmujące się dziećmi w świetlicy w niektórych sytuacjach nie wiedzą, gdzie 
dzieci aktualnie się znajdują – sprawa zostanie przekazana do Dyrekcji, tak, by więcej się to nie zdarzało. 
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6. Zajęcia dodatkowe 

Przedstawiciele klas proszeni są o poinformowanie rodziców jakie są dostępne zajęcia dodatkowe i zachęcenie do udziału dzieci. 
Wszystkie zajęcia koordynowane przez RR kosztują 60 PLN – są zajęcia z dramy, szachów, tańca i zajęcia kreatywne. Wciąż poszukuje 
się prowadzącej gimnastykę artystyczną. Gdyby ktoś z rodziców znał kogoś, kto będzie zainteresowany, proszony jest o pilny kontakt z 
Przewodniczącą RR lub Skarbniczką RR. Dzieci czekają na gimnastykę artystyczną. 
 

7. Mikołajki 

W szkole, jak co roku, obchodzone będą Mikołajki – tym razem w piątek, 4 grudnia. RR tradycyjnie kupuje z tej okazji słodycze dla 
wszystkich dzieci, a chętny rodzic przebiera się za Mikołaja. Zgłosił się Pan Adam Kostrzewa. Drugim Mikołajem będzie tata z klasy 
Skarbnika RR Pani Marty Rogozińskiej. Prezenty mikołajkowe kupowane są we własnym zakresie w klasach – Mikołaj z RR może je roz-
dać, jeśli nauczyciel zgłosi taką chęć wcześniej zapisując się na mikołajkową listę w pokoju nauczycielskim. Jeśli Mikołaj będzie zapro-
szony do klasy, prezenty powinny zostać przekazywane przez przedstawicieli klas najpóźniej w dniu Mikołajek do sekretariatu w opisa-
nych torbach lub workach.  

Marta Rogozińska zgłosiła też pomysł zorganizowania konkursu świątecznego. Przedmiot konkursu zostanie ogłoszony przed zebraniem 
rodziców. Będzie to konkurs dla uczniów, w którym będzie można wygrać nagrodę za 1 miejsce, np. kredki, flamastry, książkę (nagroda 
do uzgodnienia) a dla wszystkich uczestników będą przewidziane słodycze. Szczegóły, regulamin i ogłoszenie konkursu – wkrótce – dro-
gą mailową. Prace będą mogły być sprzedane przez dzieci w trakcie kiermaszu świątecznego, który odbędzie się w dniu zebrania tj. 14 
grudnia. Pieniądze zasilą fundusz klasowy. 

 
8. Termin kolejnego posiedzenia RR 

Termin kolejnego posiedzenia RR wyznaczono na wtorek, 8 grudnia o godzinie 18.45, 19:00 
 
9. Frekwencja 

 
W posiedzeniu RR uczestniczyły 18 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania. 


