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ZAGADNIENIA 

 

1. Członkowie RR  

 
Przewodnicząca RR odczytała listę obecności. Uczestnicy spotkania, którzy do tej pory nie zrobili tego, powiedzieli kilka słów odnośnie tego, w czym 
mogą udzielić wsparcia Radzie Rodziców. 

 
2. Zajęcia dodatkowe 

 
Jest kłopot z przekierowaniem adresu na skrzynkę koordynatora zajęć. Zapytania mailowe przychodzą na skrzynkę Przewodniczącej RR i są przekie-
rowywane zgodnie z właściwością. W związku z nieobecnością koordynatora na zebraniu informacje o zajęciach dodatkowych, ewentualnych proble-
mach i sukcesach, zostaną przekazane Radzie na kolejnym spotkaniu. 

 
3. Stroje szkolne 

 
Sprawę prowadzi Bartłomiej Buczyński, przedstawiciel 1 h, przy wsparciu przewodniczącej RR. Celem rozpoznania jest ujednolicenie informacji na te-
mat stroju jednolitego. Na stronie szkoły powinien znajdować się aktualny Statut Szkoły a papierowa kopia musi być dostępna w bibliotece szkolnej do 
wglądu dla wszystkich rodziców. 
 

 
4. Tablice multimedialne 

 
W tej sprawie odbyła się dyskusja odnośnie wyboru zespołu dedykowanego do realizacji zadania, tj. rozpoznania rynku, rozpoznania potrzeb szkoły, 
cen i ilości tablic, które będą zakupione. Budżet przeznaczony na ten cel to pieniądze pochodzące z 1 % zebranego dotychczas przez Stowarzyszenie 
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„Przyjazna Szkoła” plus środki pochodzące od ewentualnych sponsorów. Przewodnicząca zgłosiła pomysł zorganizowania konkursu dla klas/rodziców 
na pozyskanie środków od sponsorów. Warunki konkursu muszą zostać doprecyzowane, nagrodą może być przekazanie na fundusz klasy części 
środków pozyskanych przez klasę.  Po wstępnym rozpoznaniu brane są pod uwagę tablice z ekranem dotykowym. Obecnie trwa wybór dostawcy, któ-
ry zaprezentuje możliwości sprzętu w szkole lub w swojej lokalizacji (do decyzji). W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, w którym RR jednogłośnie 
zdecydowała, że kwestia wyboru rodzaju i ilości tablic, negocjacji cenowych i innych niezbędnych czynności przy zakupie tablic multimedialnych będzie 
oddana w ręce zespołu, w skład którego wchodzą: Iwona Postek-Turchońska, Dariusz Stąsiek, Adam Kostrzewa oraz Krzysztof Tymendorf. RR będzie 
informowana o postępach na kolejnych zebraniach. Powyższe głosowanie zapisane zostanie w formie uchwały z datą 9 marca br. 

 
5. Fundacja  

 
RR jest w trakcie procesu wycofywania się ze współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła”. W tym roku pieniądze z 1% można przekazywać na 
konto Fundacji wspierając fundusz Rady Rodziców na rzecz dzieci w naszej szkole lub na konta czwórki dzieci, których plakaty zostały umieszczone w 
szkole. Fundacja podpisuje umowę na jeden okres rozliczeniowy a następnie środki przekazywane są na konto Rady Rodziców bez konieczności 
szczegółowego dokumentowania na co środki zostaną wydatkowane. Rada Rodziców może tym sposobem oszczędzać wpłaty z kilku lat i przeznaczyć 
je na sfinansowanie większej inwestycji dla dzieci. 

 
6. Piknik  

 
Data Pikniku została ustalona na 11 czerwca 2016 r. Pomysł tematyki Pikniku zaproponowany przez Szkołę – „Posmakuj Świata”. Klasy zostaną zgru-
powane w koszyki klas (jak EURO), 5 klas w grupie - organizacja losowania zostanie po stronie Szkoły. Losowany będzie region świata i poszczególne 
grupy klas będą miały za zadanie przygotowanie projektu związanego z danym regionem pod kątem kultury, kuchni, zwyczajów, przyrody, tematu nie-
spodzianki (specyficznego dla każdego regionu). RR proponuje regiony: Toskania, Grenlandia, Maroko, Prowansja, Australia i Nowa Zelandia, Koło 
Podbiegunowe, Transylwania, Japonia i Indie. Wybór regionów, które będą tematami projektów odbędzie się w trakcie spotkania organizacyjnego w 
szkole. Członkowie RR zaproponowali także przygotowanie regionu Babickiego, na którym będą mogły zaprezentować swoje pomysły lokalni działacze 
społeczni np. Babice Biegają, Klub Mam Gminy Stare Babice, Stowarzyszenie „Odkrywamy świat” z Koczarg, a także miejscowi przedsiębiorcy, któ-
rych zaprosimy do czynnego udziału w pikniku. Zorganizowaniem regionu Babickiego zajmie się Darek Smoliński i Dorota Kostrzewa. 
 
Po stronie RR jest koordynacja kawiarenki, tzw. „łasuchowego zakątka” - koordynacją, rekrutacją wsparcia zajmą się Agnieszka Sienicka i Anna Duro-
wicz, z silnym wsparciem rodzica z klasy 5b Pani Renaty Filkensztejn, która ma duże doświadczenie w organizacji „łasuchowego zakątka”, a koordy-
nacją wypieków - Beata Bieńka oraz Justyna Amro – przygotują listę ciast i rozdzielą ją pomiędzy przedstawicieli RR do przekazania klasom. Agniesz-
ka Sienicka poszuka kawiarni, która wystawi się z ekspresem do kawy. Poza tym RR zajmie się przygotowaniem atrakcji, niespodzianek, np. sprzeda-
żą waty cukrowej (Anna Warzycha-Druzd spróbuje zorganizować maszynę do waty cukrowej), zorganizowaniem malowania buziek i kącika dla malu-
chów (Klub Mam), zorganizowaniem napojów - Darek Stąsiek korzystając z wcześniejszych doświadczeń zaproponował zakup napojów w hurtowni w 
Bliznem u Pana Franciszka, który umożliwia potem zwrot niewykorzystanych napojów. 
 
RR przygotuje też loterię - informacje w tej sprawie będą odczytane na zebraniach przez nauczycieli. Chodzi o zbiórkę fantów, np. książki, bibeloty, 
gry, drobne wyposażenie domowe lub kuchenne, sadzonki Plantico (rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły), atrakcyjne gadżety marketingowe. RR znaj-
dzie sponsorów. Do obsługi loterii zgłosiły się Joanna Szymańska, Marzena Mądrzyńska i Beata Bieńka. Adam Kostrzewa wysunął wniosek, aby każde 



SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

09.03.2016 

3 z 3 

dziecko przyniosło na loterię przynajmniej jeden fant, dobrej jakości (taki, który samo chciałoby wygrać w loterii). Każda klasa ustali we własnym zakre-
się, kto zajmie się gromadzeniem fantów (najlepiej ktoś z trójki klasowej). 
 
RR wydrukuje i rozwiesi plakaty informacyjne o pikniku. Twórcami plakatów będą dzieci z zajęć plastycznych prowadzonych w naszej szkole. 
 
 

7. Szafki na podręczniki 
Temat wzbudza sporo kontrowersji, przeprowadzono wstępną dyskusję na forum RR. Okazuje się, że zdania rodziców są podzielone, w zależności od 
dotychczasowych doświadczeń zarówno dzieci jak i rodziców. Z powodu nieobecności rodzica, który zaproponował podpisanie listu do Pani Dyrektor 
ustalono, że dyskusja zostanie przełożona na następne zebranie RR. Do tego czasu Przewodnicząca RR postara się dowiedzieć jaki jest obecny sta-
tus zakupu szafek do naszej Szkoły (być może ten zakup już znalazł się w budżecie, trzeba sprawdzić w jakim zakresie). 
 

8. Bezpieczna szkoła 
 
Pani Dyrektor zaprosiła Radę Rodziców do współorganizacji  wraz z Fundacją Nadzieja Doroty Smolińskiej dwóch lekcji nt bezpieczeństwa dzieci. Na 
zebraniu przeprowadzono jawne głosowanie i jednogłośnie RR zgodziła się na pokrycie kosztów pakietów odblaskowych (wysokiej jakości naklejek).  
 

9. Biura podróży 
 
Padła propozycja, by dopuścić do prezentacji ofert inne biura podróży. Temat będzie rozwijany na kolejnym posiedzeniu RR. Osoba odpowiedzialna – 
Anna Durowicz. 
 

10. Termin kolejnego posiedzenia RR 

Termin kolejnego posiedzenia RR wyznaczono na wtorek, 5 kwietnia godz. 18:45, 19.00, kolejny na 28 kwietnia; 

 

11. Frekwencja 

W posiedzeniu RR uczestniczyło 16 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania. 


