
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

18.03.2014

pierwszy termin, wtorek 18 marca 2015 godz. 18:45
drugi termin, wtorek 18 marca 2015 godz. 19:00

ZAGADNIENIA

1. Stroje szkolne - mundurek lub bawełniane koszulki w kolorach szkoły z tarczą. 

UWAGA! Strojem szkolnym nie są już koszulki w kolorze białym, niebieskim lub granatowym bez nadruków. 
Aktualny statut dostępny do wglądu w bibliotece - uwaga chłopcy - dół stroju to spodnie czarne lub granatowe
- spodnie dresowe w dowolnym kolorze mogą być przyczyną punktów ujemnych.

Nowe mundurki można zamówić i kupić w szkole w trakcie zebrań z rodzicami.

Jednocześnie Państwo Adela i Tomasz Kamińscy
zapraszają do swojej pracowni krawieckiej "ADELA"
ul. Reymonta 23 w Warszawie
w godz.9.00-18.00, w soboty 9.00-13.00.

Ceny mundurków:
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•     polo krótki rękaw - 26 zł
•     polo długi rękaw - 30 zł
•     T-shirt krótki rękaw - 24 zł
•     T-shirt długi rękaw - 26 zł

 

2.   Arkusz oceny zachowania ucznia - uszczegółowiony i doprecyzowany jeden element istniejącego wcześniej
      Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

Pozostałe elementy składające się na ocenę z zachowania to: własne spostrzeżenia wychowawcy odnotowane 
w Karcie zachowania ucznia; samoocena zawarta w Arkuszu samooceny zachowania oraz opinie innych 
uczniów i pracowników szkoły zgłaszane do wychowawcy.
Ocena wyjściowa w bieżącym roku szkolnym to ta, którą uzyskało dziecko na koniec I semestru.
Od nowego roku szkolnego będzie to ocena dobra.

Rada Rodziców była wyłączona na etapie tworzenia arkusza. Uczniowie również nie brali w tym udziału.
System tworzony był przez zespoły robocze, w skład których wchodzili nauczyciele różnych poziomów kształce-
nia, różnych przedmiotów oraz psycholog. Arkusz oceny zachowania ucznia jest programem autorskim naszej 
szkoły.

Zdaniem Pani Dyrektor, reprezentującej całe grono pedagogiczne, system nie ma na celu represjonować 
uczniów ale motywować do zmian na lepsze.
Nam rodzicom pomoże to również obiektywnie ocenić zachowanie dziecka w szkole i jego stosunek do obowiąz-
ków uczniowskich. Ocena zachowania nie będzie w pewnym sensie "uznaniowa" (często rodzic nie wie 
i nie rozumie dlaczego taka a nie inna) ale oparta na konkretach. Ostatnie słowo przy wystawiania ocen po 
pierwszym i drugim semestrze będzie miał wychowawca. Pani Dyrektor zaprezentuje również Radzie Rodziców 
efekty wprowadzenia arkusza oceny zachowania ucznia w czerwcu br. Będzie to okazja do zaprezentowania 
zgłoszonych przez rodziców uwag.
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Jako Rada będziemy się temu przyglądać i reagować na błędy w arkuszu czy ludzkie przyzwyczajenia (częstsze
karanie niż nagradzanie). Aby jednak mogło to być satysfakcjonujące wszyscy rodzice muszą obserwować 
i rozmawiać ze swoimi dziećmi oraz zgłaszać konkretne nadużycia czy niedopełnienia obowiązków.

3.    Telefony komórkowe - zakaz u  ż  ywania w szkole   - poza uzasadnionymi przypadkami, kiedy dziecko uzyska   
zgodę nauczyciela w sekretariacie szkoły (pornografia, przemoc słowna, wyśmiewanie, poniżanie na portalach 
społecznościowych) - zakaz używania to zakaz dzwonienia na terenie szkoły, grania w gry, fotografowania, fil-
mowania, nagrywania.

4.   1%  - ponowny apel do rodziców (dla przypomnienia załączam pismo)

5.   Święto szkoły 5 maja br - RR finansuje nagrody w konkursach.

6.   Maty - została wyłoniona firma, od której zakupimy maty tiguar i wieszaki na maty - cena 7862,50 brutto / 
224,00.

7.   Piknik - w związku z tym, że Święto Szkoły przypada w tygodniu, piknik nie będzie miał charakteru   rodzin-
nego.
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