
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

1.12.2014

1 grudnia 2014

pierwszy termin, poniedziałek 1.12.2014 godz. 18:45

drugi termin, poniedziałek 1.12.2014 godz. 19:00

ZAGADNIENIA

1. Mikołajki w szkole

- wybór Mikołaja - zgłoszona jedna osoba

- Mikołaj będzie rozdawał świąteczne lizaki na korytarzach szkoły
- wychowawcy klas mogą zgłaszać chęć przyjęcia Mikołajów - w sekretariacie będą czekać prezenty przygotowane przez przedstawicieli klas (9:30-
13:30)

2. Informatyzacja
- sieć wi-fi została położona w szkole w listopadzie

- wybór dostawcy internetu - po stronie dyrekcji - ze szkołą współpracuje koordynator IT, z którym może też nawiązać kontakt RR

- dziennik elektroniczny firmy Vulkan zostanie uruchomiony w przyszłym roku szkolnym - system będzie kompatybilny z innymi systemami działają-

cymi już w szkole
- szkolenie w pakiecie
- logowanie nie będzie płatne

3. Bezpieczeństwo

- monitoring - kamery już są, działają w wybranych punktach (przy stołówce, przy sklepiku) - RR podeśle konsultanta, który oceni, czy jest potrzeba 
rozszerzenia sieci
- kancelaria - już działa - spełnia funkcję filtra kto wchodzi (zeszyt wejść), wywoływania dzieci ze świetlicy na piętrze, itp - RR może korzystać ze 

wsparcia kancelarii np. przy zbieraniu pieniędzy za zajęcia dodatkowe
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4. Zajęcia dodatkowe / świetlica

- dobry wynik ściągalności opłat za zajęcia - wprowadzamy zasadę terminu płatności - do 15. dnia każdego miesiąca - PROŚBA O PRZEKAZANIE 
RODZICOM NA ZEBRANIACH KLASOWYCH
- nie ma szans na zajęcia przed południem - brak wolnych sal

- rolę zajęć przedpołudniowych musi spełniać świetlica

- część rodziców wciąż zgłasza zastrzeżenia do zajęć w świetlicy (za dużo telewizji, małe zaangażowanie pań), za dużo dzieci), ale część osób twierdzi, 

że świetlica działa dobrze (na pewno lepiej niż w latach ubiegłych - dzieci są podzielone, zajęcia poranne zorganizowane, panie miłe)

- postulat, by wydłużyć czas pracy świetlicy do 18:00 (rodzice nie mogą zdążyć z pracy po dzieci na 17:00) - RR spróbuje zrobić rozeznanie, czy by-
łoby to możliwe

5. Sport - koordynacją zajmie się Krzysztof Stojko

- regulamin boiska - już jest

- maty fitness - sprawdzenie ceny / zamówienie / kwestia przymocowania

- narożniki ochronne w sali gimnastycznej - sprawdzenie ceny / zamówienie
- gabloty na sportowe trofea
- tablica przy sali w-f

6. Książki na zakończenie roku - czas na wybór i zamówienie - akcję koordynuje Iwona Postek + Joanna Miśkiewicz (1B)

7. Usługi transportowe - prośba o rozpoznanie w jaki sposób jest załatwiany transport w poszczególnych klasach - po zebraniu danych RR rozważy, czy 

jest sens zorganizowania jednej firmy transportowej dla całej szkoły (klasy zgłoszone do rozpoznania tematu - 1D/3B/2E/3B/4B/5/6C

8. Angielski
- rodzice dopytują dlaczego nie ma angielskiego w zerówce

- angielski w młodszych klasach prowadzony na niskim poziomie

9. Mleko w kartonikach - rodzice chcieliby, by rozpocząć akcję rozdawania mleka - RR może rozpoznać stanowisko Dyrekcji w tej sprawie (tym bardziej,

że akcja z warzywami i owocami już działa)

10. Źródełka - konieczność zamontowania - RR zabierze się za realizację tematu - trzeba wyłonić koordynatora akcji

11. 1% podatku - Przewodnicząca podeśle nazwę Stowarzyszenia, z którym współpracujemy
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12. Public Relations
- ogłoszenia na tablicy przy wejściu (Karina Grygielska)

- sprawozdania na stronie internetowej (Darek Stąsiek)

- potrzeba stworzenia informacji na co wydajemy pieniądze

13. Zbiórka składek - przedłużona do 8 grudnia (ostatnia szansa na uzyskanie 20% zwrotu) - PROSIMY PRZEDSTAWICIELI KLAS 

O PEŁNĄ MOBILIZACJĘ W ZBIERANIU SKŁADEK

- skany deklaracji i wnioski o premię dla klas trzeba wysłać do Skarbnika RR najpóźniej 9.12.

14. Lista obecności - w posiedzeniu wzięło udział 20 osób.

15. Następne posiedzenie RR odbędzie się 17 lutego 2015 r.
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