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ZAGADNIENIA

1. Członkowie RR 

Przewodnicząca RR ogłosiła wprowadzenie zmiany w przygotowywaniu listy obecności. Do tej pory Rodzice podpisywali się na liście a w
dyskusji na forum nie brali  udziału wszyscy przedstawiciele klas. Tym razem Przewodnicząca odczytała listę  i  poprosiła, by każdy z
odczytanych powiedział  kilka słów o tym w czym może udzielić  wsparcia dla Szkoły. Pomogło to w ośmieleniu wszystkich do wymiany
spostrzeżeń i uwag odnośnie dotychczasowej i dalszej współpracy.

2. Konkurs „Rodzinna bombka” – podsumowanie i uwagi

Konkurs  „Rodzinna  bombka”  cieszył  się  dużym zainteresowaniem dzieci.  Zebrano  107  bombek,  które  zostały  sprzedane  podczas
kiermaszu świątecznego. Stoisko było obsługiwane przez kilka osób z RR. Pieniądze rozdzielono na klasy i rozdano podczas zebrania.
Organizacją  konkursu zajęła się  jednak tylko wąska grupa z RR. Pomimo prośby o wsparcie np. przy drukowaniu dyplomów, wielkiego
odzewu nie było. W związku z tym przedyskutowano kwestię wewnętrznej komunikacji między członkami Rady – jej mechanizm wymaga
poprawy. Każdy mail od Przewodniczącej powinien być w miarę szybko odebrany i uważnie przeczytany, a przedstawiciele klas proszeni
są o odpowiadanie na maile w miarę możliwości na bieżąco. 
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3. Zajęcia dodatkowe

Nowy koordynator zorganizował grupę zajęć porannych z gimnastyki artystycznej. W tej chwili zgłosiło się na te zajęcia 10 dzieci. Grupa
ma zajęcia w czwartki od 8:45 do 9:40 w małej sali gimnastycznej. Można się do niej dalej zapisywać, podobnie jak do drugiej grupy
poniedziałkowej, która rozpoczyna zajęcia o 16:20 i kończy o 17:10. W pierwszej grupie (15:30-16:15) niestety nie ma już wolnych miejsc.

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć porannych z szachów – terminy, które wchodzą w grę to poniedziałki lub wtorki między 9 a
11:00. Jeśli zbierze się grupa przynajmniej 5 chętnych osób – ruszymy z zajęciami. Na szachy można się też zapisywać na zajęcia w
środy – do pierwszej grupy (14:35-15:35), ale najchętniej do drugiej grupy (15:35-16:35), w której aktualnie jest tylko 4 chłopców.

We wtorki istnieje możliwość dopisania się do zajęć z malarstwa (1 grupa – 14:40-15:40, 2 grupa – 16:15-17:15).
W czwartki  odbywają  się  zajęcia z dramy/ W pierwszej grupie (14:35-15:35) pozostało kilka wolnych miejsc.  2 grupa (16:15-17:15)
została chwilowo zawieszona - o ile zbierze się przynajmniej 5 chętnych osób, reaktywujemy te zajęcia.
W piątki można dopisywać się do zajęć kreatywnych. Grupy spotykają się w godzinach 13:50-15:20 i 15:30-17:00.

Przedstawiciele klas proszeni są o poinformowanie wszystkich rodziców o zajęciach dodatkowych, a także o tym, w jaki sposób należy
zapisywać się na zajęcia – przez stronę RR, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając skan formularza oraz informację o chęci
zapisania dziecka mailem na adres podany na stronie RR. Poniżej informacja ze strony, którą należy odczytać na zebraniach klasowych:

Zapraszamy
do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, które Rada Rodziców zorganizowała na Państwa prośbę.

Miesięczna opłata:

• 60 zł/m-c przez cały rok szkolny za jeden typ zajęć

Zapisując dziecko np. na szachy i plastykę (czyli na dwa typy zajęć) miesięcznie koszt za zajęcia wynosi 120 zł.

• obejmuje średnio 4 zajęcia w miesiącu (jedno spotkanie w tygodniu)
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• OP  Ł  ATA JEST STA  Ł  A I NIEZALE  Ż  NA OD ILO  Ś  CI ZAJ  ĘĆ   PRZYPADAJ  Ą  CYCH W DANYM MIESI  Ą  CU!  

• Jest to średnia opłata wyliczona dla całego roku szkolnego. (Regulamin Uczestnictwa pkt. II.3)

•       PROSIMY UISZCZA  Ć   OP  Ł  AT  Ę   ZA ZAJ  Ę  CIA DO 10 DNIA BIE  ŻĄ  CEGO MIESI  Ą  CA  

ZAPISÓW MOŻNA DOKONYWAĆ: 

• mailem: zajecia@rr.szkola-starebabice.pl (najlepiej przesyłając wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ),

• pozostawiając w kancelarii szkoły, dla Rady Rodziców, wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ.

Opłaty należy wnieść przelewem na konto Rady Rodziców przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.

Bank Spółdzielczy oddział w Starych Babicach
54 8015 0004 0037 8822 2030 0001

O przyjęciu na listę uczestników decydować będzie dopełnienie formalności - zgłoszenie oraz dokonanie opłaty za zajęcia.

4. Stroje szkolne

Bartłomiej Buczyński, przedstawiciel 1 h spróbował ostatecznie ustalić obowiązujący regulamin w sprawie strojów szkolnych. Jedynym
dokumentem, jaki znalazł to karta zwyczajów szkolnych, dostępna w bibliotece oraz statut Szkoły, dostępny na stronie internetowej.
Wśród uczniów wciąż  utrzymuje się przeświadczenie, że obowiązującym strojem w szkole jest albo mundurek, albo koszulka z logo
Szkoły, albo strój jednolity w kolorach granatowych, czarnych lub białych. Jeśli jest inaczej – nie ma nigdzie takiego zapisu. RR musi
dopilnować, by, po uzgodnieniu z Dyrekcją, stosowna informacja pojawiła się na stronie Szkoły. Powinna tam też być tabela rozmiarów
koszulek polo oraz informacja, 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. Autobus szkolny

Zmienił się rozkład jazdy autobusu szkolnego. Przedstawiciele klas proszą Dyrekcję o uzasadnienie skąd te zmiany, w tej chwili często
bardzo niekorzystne dla dzieci, które czasem muszą czekać dwie godziny na kurs powrotny do domu, nie mając przy tym możliwości
skorzystania  z  opieki  świetlicy.  Poza  tym  na  stronie  internetowej  nie  ma  podanego  nowego  rozkładu,  co  dodatkowo  powoduje
dezinformację i chaos w tym zakresie.
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6. Tablice multimedialne

W tej chwili uczniowie mają do dyspozycji 3 tablice multimedialne, z czego działa tylko jedna. RR zajmie się naprawą zepsutych tablic
(będą koszty, bo nie ma już gwarancji) oraz zakupem nowych. Koszt jednej tablicy to ok. 14 tys. PLN – zakupy zostaną sfinansowane ze
środków odzyskanych z 1%.  Wyborem nowych tablic i ich zakupem zajmie się wąska grupa członków RR – wszyscy przedstawiciele
klas, obecni na spotkaniu głosowali za tym rozwiązaniem. 

7. Nowe stowarzyszenie

Ania Warzycha-Druzd, przedstawicielka klasy 1d, zaprezentowała pomysł na powstanie nowego Stowarzyszenia, które po dwóch latach
działalności, mogłoby zdobyć status OPP i zacząć zbierać 1% na rzecz Szkoły. Stowarzyszenie ma działać szeroko na rzecz rodziny w
gminie i  okolicach, potrzeba 15 osób- założycieli.  Swoją  pomoc prawną  w założeniu Stowarzyszenia zaoferowała Agnieszka Karaś,
przedstawicielka 1e oraz Anna Rejmonciak-Bonisławska, reprezentująca 2h. Chętni rodzice proszeni są o włączenie się do inicjatywy i
zgłoszenie się do Anny Warzychy-Druzd, która będzie koordynowała przedsięwzięcie.

Do czasu założenia Stowarzyszenia, RR rekomenduje kilkoro dzieci z okolicy, na rzecz których można przekazać 1% podatku. Zostaną
przygotowane  plakaty,  które  zawisną  na  tablicach  w  Szkole.  Rozważa  się  też  rekomendację  Fundacji  „Rodzice  Szkole”  –
zaproponowanej przez vice Starostę, jako zaufanego źródła zbierania 1% na rzecz Szkoły. Fundacja zostanie sprawdzona pod kątem
prawnym przez Agnieszkę i Anię.

Nadal podejmowane są próby odzyskania pieniędzy z dotychczasowego Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. Kontakt jest utrudniony.

8. Wpłaty na Fundusz RR

Skarbnik RR, Marta Rogozińska przedstawiła podsumowanie wpłat na RR. Do tej chwili 13 klas z 42 uzyskało zwrot 20% wpłaconej
kwoty. Większość  osób zmobilizowała się  do wpłat na rzecz RR, ale istnieją  również  klasy, gdzie praktycznie nikt nie płaci na RR.
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Zdaniem niektórych, to nauczyciele powinni informować o konieczności wpłacenia składki – zaraz na początku roku szkolnego – może
wtedy ta sprawa byłaby poważniej traktowana przez niektórych rodziców.

9. Piknik

Formuła pikniku jest uzgadniana z Dyrekcją. Klasy będą odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych części zabawy. RR będzie
stanowić wsparcie. Ustalenia z poprzedniego zebrania pozostają bez zmian – do omówienia podczas kolejnego spotkania. 

10. Termin kolejnego posiedzenia RR

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

11. Frekwencja

W posiedzeniu RR uczestniczyło 17 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania.
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