
 

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

08.12.2015 

 

Sekretarz 

KARINA GRYGIELSKA 

pierwszy termin, wtorek 8 grudnia 2015 r. godz. 18:45 

drugi termin, wtorek 8 grudnia 2015 r. godz. 19:00 

ZAGADNIENIA 

 

1. Komisje – potwierdzenie i wybór członków 

 

Przewodnicząca RR poinformowała o obsadzie Komisji Rewizyjnej, która działa w składzie: Anna Rejmonciak-Bonisławska, przedstawi-
cielkę 2H oraz Joanna Szymańska, reprezentująca klasę 3C. Zostanie przygotowana uchwała w tej sprawie.  

 

2. Konkurs „Rodzinna bombka” i kiermasz świąteczny 

RR zebrała prace od uczestników konkursu „Rodzinna bombka”. Wybrano Komisję Konkursową w składzie: Anna Pakulska, Beata Bąk 
oraz Karolina Bielińska. 

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne nagrody, a zwycięzcy dyplomy i nagrody 
główne – jednogłośnie przegłosowano, że nagroda nr 1 ma mieć wartość 100 PLN, nagroda nr 2 – 70 PLN, a nagroda nr 3 – 50 PLN. 
Bombki będą sprzedawane po co najmniej 10 PLN za sztukę podczas kiermaszu świątecznego, który odbędzie się 14 grudnia br. w po-
niedziałek od 16:30 – 19:30 – w terminie zebrań klasowych. Pieniądze zostaną przekazane dla klas. Klasy mogą się włączyć w przygo-
towanie innych ozdób na kiermasz –poza konkursem. Przedstawiciele klas poproszeni zostali o przekazanie informacji w tej sprawie. 
Ustalono dyżury na stoisku RR: 

16:00-18:00 Iwona Postek-Turchońska / Anna Pakulska 

17:30-19:30 Agnieszka Sienicka / Beata Bąk 
 

3. Zajęcia dodatkowe 
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W związku z rozwojem palety zajęć dodatkowych dostępnych w ramach oferty Rady Rodziców dla uczniów Szkoły i prowadzonych przez 
firmy zewnętrzne, wybrano koordynatora tematu, którym została Karina Grygielska. Koordynator przejmie harmonogramy, plany i kontak-
ty oraz zajmie się prowadzeniem bieżącej korespondencji z Rodzicami uczestników zajęć i z prowadzącymi. Poza dostępną ofertą, koor-
dynator może też sam zgłaszać i przyjmować zgłoszenia odnośnie nowych propozycji, dbać o płynność finansową we współpracy ze 
skarbnikiem RR i organizację zajęć we współpracy z Przewodniczącą RR. Z aktualnych spraw, koordynator zajmie się organizacją po-
rannych zajęć z gimnastyki artystycznej i szachów - szczegóły wkrótce. 

 
4. Stroje szkolne 

 
Z uwagi na pojawiające się często wątpliwości, Bartłomiej Buczyński zajmie się ostatecznym ustaleniem obowiązującego regulaminu w 
sprawie strojów szkolnych. Trzeba sprawdzić statut Szkoły, dostępny w bibliotece, opublikowany na stronie szkoły oraz stronie RR. W 
przypadku rozbieżności w dokumentach należy zgłosić to do przewodniczącej RR i nadzorować wprowadzanie zmian. Na stronie www 
trzeba zamieścić tabelę rozmiarów koszulek polo oraz stosowną informację w tej sprawie jak również podkreślić, iż RR nie koordynuje 
zamówień i zakupów strojów – Rodzice sami muszą skontaktować się z firmami, szyjącymi zarówno mundurki, jak i T-shirty. Kontakty do 
firm będzie można zaleźć na stronie www. 

 
5. Telefony 

 
Wywiązała się dyskusja w związku z zakazem używania telefonów w szkole. Wszyscy są zgodni, że dzieci nie powinny mieć możliwości 
korzystania z telefonów podczas zajęć lekcyjnych i przerw z uwagi na niewłaściwe często używanie telefonów, korzystanie z internetu, 
przeglądanie niewłaściwych treści. Jednak wiele osób dostrzega potrzebę kontaktu z dziećmi po lekcjach, szczególnie w sytuacji, w której 
uczniowie wracają już samodzielnie do domu lub nie korzystają ze świetlicy i muszą czekać na rodziców na korytarzu. Zasady używania 
telefonów są jasne – tylko w sekretariacie, pokoju nauczycielskim czy świetlicy, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody osoby dorosłej.  Ist-
nieje potrzeba przypomnienia rodzicom, że dzieci mogą posiadać telefony komórkowe, ale używać ich mogą tylko w konieczności i w wa-
runkach jw. – tak, aby, szczególnie młodsze dzieci wiedziały, co im wolno, a czego nie i aby miały jasny komunikat w tej sprawie od ro-
dziców i nauczycieli. Jasna informacja zarówno od rodziców jak i nauczycieli spowoduje, że młodsze dzieci przestaną obawiać się przy-
nosić telefony, bo „jest to surowo zabronione” a dzieciom starszym przypomniane zostaną zasady. Sprawa wymaga regularnego przeka-
zywania informacji rodzicom i jasnych zasad. 
 

6. Świetlica 

 
Przy okazji tematu telefonów, wywołano temat świetlicy dla czwartoklasistów. Istnieje chaos informacyjny w tej sprawie – zarówno wśród 
rodziców jak i nauczycieli. Powoduje to zamieszanie i poczucie niesprawiedliwości wśród osób, które nie korzystają z opieki świetlicowej. 
Tymczasem wszystkie dzieci mają prawo korzystać ze szkolnej świetlicy, nie tylko dzieci z klas 1-3. Nieświadomość tego faktu jest wyni-
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kiem komunikatów, jakie padają w tej sprawie na początku roku szkolnego, że z uwagi na dużą liczbę dzieci w Szkole pierwszeństwo w 
opiece świetlicowej mają dzieci z młodszych klas. Jest to zrozumiałe, jednak fakty są takie, że niektórzy rodzice dzieci 9-letnich, które są 
już w czwartych klasach, i tak zapisali dzieci do świetlicy – funkcjonuje więc grupa świetlicowa dzieci starszych. Ze względu na niepełną 
informację, niektórzy nie skorzystali z tego rozwiązania.  
Warto w tym miejscu wspomnieć, że istnieją opcje pośrednie w zapewnieniu opieki dzieciom, które za jakiś względów nie mogą lub nie 
chcą korzystać ze świetlicy szkolnej, a ich rodzice nie decydują się na to, by wracały same do domu. W okolicy działają firmy oferujące 
usługę odprowadzania i przyprowadzania dzieci ze szkoły. Poza kameralną atmosferą, zapewniają też szereg zajęć dodatkowych, sta-
nowiących uzupełnienie oferty szkolnej. Takie centra to Mikoriko i Sosnowa Szpilka. Są jeszcze wolne miejsca. 
 
Opiekę nad dziećmi ze świetlicy sprawuje tylko 1 nauczyciel w jednej grupie. Nie ma więc możliwości opuszczenia sali i np. zaprowadze-
nia dziecka na zajęcia dodatkowe – zdarzały się przypadki, że w związku z tym dzieci młodsze gubiły się gdzieś po drodze i nie mogły 
znaleźć sal. Prowadzący zajęcia dodatkowe powinni zatem przychodzić po młodsze dzieci, aby uniknąć takich sytuacji. Na szczęście 
sprawy takie mają miejsce głównie na początku roku szkolnego – im dalej, tym łatwiej się zorganizować. 
 

7. Szatnie 
 

Szatnie są zamykane i lepiej pilnowane. Sprawa jest na bieżąco monitorowana. 

 

8. 1% podatku z PIT na Szkołę 
 
Decyzja o wycofaniu się ze Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” pozostaje w mocy. RR ma dwa wyjścia – albo namówić stowarzyszenie 
już działające na terenie szkoły, np. Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego Pana Mariusza Dżygi, albo przejęcie innego 
stowarzyszenia, np. istniejącego od 6 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Architektury i korektę jego statutu oraz nazwy. W tym drugim przy-
padku sąd musi rozpatrzeć wniosek o zmiany pozytywnie, jeśli to się stanie, RR będzie mogła zbierać fundusze tą drogą od 2016 r. Ist-
nieje też trzecia droga – założenie całkiem nowego stowarzyszenia. Ale, aby nowe stowarzyszenie mogło zbierać 1% podatku, muszą 
upłynąć 2 lata od momentu rejestracji.  
 
W tym roku, aby uniknąć wpłat na „Przyjazną Szkołę”, pojawiła się koncepcja wyboru jednego potrzebującego dziecka z naszej gminy lub 
organizacji pożytku publicznego obejmującej swą opieką dzieci z naszej gminy, na które/którą chętni rodzice przeznaczaliby swój1% z 
deklaracji PIT. Osobę/organizację tę trzeba wyłonić do końca grudnia. Przedstawiciele RR proszeni są o poinformowanie wszystkich ro-
dziców w klasach o poszukiwaniach. Przedstawiciele RR zgłaszają kandydatury do Przewodniczącej RR. Osoba/organizacja zostanie 
wyłoniona w drodze losowania przez komisję przed końcem roku. 
 

9. Składka na RR – strategia na przyszły rok 
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Przewodnicząca RR jest zdania, że brak deklaracji nie zadziałał, jak się spodziewano. Jest propozycja by wrócić jednak do deklaracji 
składek i sugestii kwoty, jaka powinna być wpłacana. Po tegorocznych doświadczeniach, powinno to jednak bardziej uporządkować te-
mat. Wciąż istnieje możliwość wpłacania składki w ratach miesięcznych – w takim przypadku również istnieje możliwość otrzymania 
zwrotu 20% dla tych klas, które w określonym terminie zbiorą 90% składek, ale proporcjonalnie do wielkości zebranej na koniec listopada 
kwoty. Można też rozważyć pomysł zamiany wpłat na prace na rzecz Szkoły. 

Andrzej Goc zgłosił chęć sprawdzenia, czy byłaby możliwość płatności kartą za składki i inne opłaty na konto RR. 
 
10. Piknik 

 
Wiosną planowany jest piknik RR. Przewodnicząca RR zajmie się uzgodnieniem terminu i tematu pikniku, wyznaczy też członków RR do 
poszczególnych zadań w zakresie organizacji. Na chwilę obecną ustalono: 

• listę potencjalnych sponsorów przygotuje Darek Stąsiek – na następnym zebraniu RR podzielimy się kto do kogo się zwróci z za-
pytaniem o współpracę 

• Anna Rejmonciak-Bonisławska zaproponowała przygotowanie listu intencyjnego do nowych kandydatów na sponsorów – do 
sprawy wrócimy na kolejnym zebraniu RR 

• nagłośnieniem zajmie się Darek Smoliński 

• klasy przygotują ozdoby wielkanocne w podziękowaniu dla wyłonionych sponsorów – Zostanie ogłoszony konkurs 

• wybrane osoby przygotują informacje dla mediów lokalnych o pikniku – zapowiedzi, artykuły, podziękowania – Goniec Babicki 
(Darek Smoliński), Gazeta Babicka (Karina Grygielska) 

• zostanie przygotowana informacja o pikniku na stronie www – zapowiedź, artykuł, podziękowania – Karina Grygielska we współ-
pracy z Iwoną Postek-Turchońską; 

• na następnym zebraniu RR ustalimy, jakie będą stoiska i kto je będzie obsługiwał – skorzystamy z doświadczeń lat ubiegłych, 
przedstawimy własne propozycje; 

• Marta Rogozińska przyniesie losy na loterię – pokaże jak wyglądały i ustalimy zasady gry. Nagrodami mogą być różne gadżety 
firmowe – przedstawiciele klas proszeni są o zgromadzenie w swoich klasach gadżetów od wszystkich rodziców, którzy mają 
możliwość przekazania drobiazgów firmowych. 

 
11. Inne sprawy 

 

• Mikołajki odbyły się 4 grudnia – Mikołajem był Adam Kostrzewa, który omówił swoje wrażenia z kilkugodzinnej ciężkiej pracy. Za-
sugerował, że wszystkie dzieci powinny gościć w klasach Mikołaja, a nie tylko te, które zostały zgłoszone przez nauczycieli. Do-
datkowo warto zastanowić się nad tym, jakie drobne prezenty daje się dzieciom – gumka i ołówek to nienajlepszy pomysł, dzieci 
jednak lepiej reagują na drobne zabawki lub słodycze 

• Na stronie www zostanie zamieszczona relacja z Mikołajek oraz dyskoteki Andrzejkowej – sprawą zajmie się Karina Grygielska  
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• Pojawi się też podziękowanie za pracę Rodziców-Wolontariuszy – ich nazwiska Karina Grygielska uzgodni z Iwoną Postek-
Turchońską. 

• Zostaną też wprowadzone uzgodnione poprawki w ostatnim sprawozdaniu – Karina Grygielska przekaże sprawę Darkowi Stąś-
kowi. 

 
12. Termin kolejnego posiedzenia RR 

Termin kolejnego posiedzenia RR wyznaczono na wtorek, 19 stycznia o godzinie 18.45, 19:00. Kolejne terminy – 9 marca / 5 kwietnia / 
28 kwietnia; 

 
13. Frekwencja 

 
W posiedzeniu RR uczestniczyły 24 osoby. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania. 


