
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

04.05.2014

pierwszy termin, poniedziałek 4 maja 2015 godz. 18:45
drugi termin, poniedziałek 4 maja 2015 godz. 19:00

ZAGADNIENIA

1. Monitoring
Szkoła korzysta z monitoringu od 8-9 lat. Początkowo zamontowano 5-6 kamer przy wejściach szkolnych, potem szkoła systema-

tycznie powiększała ilość kamer, aż do maksymalnych możliwości rejestratora (15-16 kamer). Kamery zamontowano 

w "newralgicznych" miejscach wewnątrz budynku. Ostatni zakup dodatkowych kamer (około 4) i nowego rejestratora (stary się ze-

psuł) miał miejsce jeszcze w ubiegłym roku szkolnym (2013/2014) - zakup finansowała Rada Rodziców.

Wejścia szkolne są podpięte pod szkolny monitoring, natomiast teren boisk, może parking, alejki przy stawach - to są obszary, które 

mają być podłączone pod monitoring gminny. W razie uwag dotyczących funkcjonowania monitoringu terenu szkolnego - należy 

zgłosić sprawę do zastępcy wójta Marcina Zająca według ścieżki postępowania: rodzice - Rada Rodziców - dyrektor szkoły. Dyrektor

zgłasza uwagi do wójta Zająca, a ten podejmuje stosowne kroki, by rozwiązać problem.

2. Arkusz oceny zachowania ucznia
Prośba, by przedstawiciele klas spisywali merytoryczne uwagi rodziców związane z funkcjonowaniem arkusza. Rada Rodziców od-

będzie jeszcze w tym roku szkolnym spotkanie z Panią Dyrektor w celu przedstawienia tych uwag.
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3. Oferta szko  ł  y na wakacje  

Rodzice są zainteresowani ofertą zajęć, które mogłyby pomóc w zorganizowaniu czasu wolnego dzieciom podczas wakacji. Prze-

wodnicząca RR zadeklarowała, że - w związku z dużym zainteresowaniem i dobrym odbiorem podobnych zajęć organizowanych 

podczas ferii zimowych - porozmawia z Dyrekcją na ten temat.

4.   Ksi  ąż  ki na zako  ń  czenie roku  

Za ten temat odpowiada Joanna Miśkiewicz - przedstawicielka klasy 1B oraz Iwona Postek–Turchońska Przewodnicząca RR. Pod-

czas posiedzenia RR do zespołu osób odpowiedzialnych dołączono Karinę Grygielską - przedstawicielkę klasy 1H. 
Ustalenia dotychczasowe:
Książki muszą być zamówione do końca maja - Joanna ustaliła to z dwiema hurtowniami, z którymi nawiązała kontakt w sprawie za-

mówienia. Ustaliłyśmy, że temat zostanie zamknięty do końca maja. 

Konieczne działania do podjęcia:

- przypomnienie się z tematem dwóm hurtowniom i wysłanie zapytania do dwóch kolejnych (proponowane tytuły, termin realizacji 

zamówienia) - osoba odpowiedzialna - Joanna Miśkiewicz 

- zorientowanie się kto odpowiada za weryfikację tytułów - Dyrekcja, nauczyciele, czy biblioteka - osoba odpowiedzialna Karina Gry-
gielska
- zorientowanie się ile trzeba zamówić książek i jaki mamy budżet - osoby odpowiedzialne Karina Grygielska / Marta Rogozińska

71 zerówkowiczów + 168 pierwszaków + uczniowie klas wyższych - przy założeniu, że szacunkowo będzie tyle samo uczniów piąt-

kowych co w latach ubiegłych - ich liczba osiągnie ok. 164 osób (liczba wszystkich nagrodzonych uczniów z roku ubiegłego (403) 

minus zerówkowicze i pierwszaki (71+168=239) czyli 164 - zaokrągliłabym to dla bezpieczeństwa do 180 - 

w sumie trzeba zamówić 71+168+180= 419 tytułów

- decyzja o zwiększeniu budżetu  - osoby odpowiedzialne - Karina Grygielska / Zarząd RR

W tek chwili dysponujemy budżetem 5000 PLN na nagrody książkowe, z czego ok. 1000 PLN już zostało wydane na nagrody 

w konkursach. Jeśli ten budżet nie zostanie zwiększony, cena jednej książki nie może przekroczyć kwoty 9,50 PLN (4000:419=9,5), 

co jest nierealne z punktu widzenia oczekiwania, by nagrody były dobre pod względem merytorycznym. Konieczne jest ekspresowe

przegłosowanie zwiększenia budżetu na ten cel.
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- weryfikacja tytułów i ofert - osoby odpowiedzialne - Joanna Miśkiewicz, Karina Grygielska i Iwona Postek-Turchońska

- konkurs ofert - Joanna Miśkiewicz

- wybór dostawcy i tytułów + zamówienie i odbiór - Joanna Miśkiewicz / Iwona Postek-Turchońska

5. Ksi  ę  gowo  ść   Rady Rodzic  ó  w  
RR przegłosowała uchwałę o wynagrodzeniu dodatkowej pracy Skarbnika RR. Mowa tu o czynnościach takich jak: 

- tworzenie raportu kasowego na zakończenie semestru I oraz na zakończenie roku szkolnego; - monitorowanie wpłat, egzekwowanie wpłat za-

ległych oraz realizowanie płatności za zajęcia dodatkowe, których organizatorem jest Rada Rodziców;

- monitorowanie wpłat, egzekwowanie wpłat zaległych oraz realizowanie płatności za dodatkowe zajęcia sportowe w klasach o profilu sporto-

wym; - przygotowywanie raportów finansowych śródrocznych na prośbę Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Rady Rodziców. 

W roku szkolnym 2014/15 RR nie zatrudnia zewnętrznej firmy rachunkowej do obsługi wpłat i zaległości – całą pracę wykonuje Skarbnik - usta-
lona kwota wynagrodzenia to 600 PLN w roku szkolnym 2014/15. 
Uchwała została przyjęta przy jednomyślnej zgodzie wszystkich obecnych członków RR.

Stan kasy na chwilę obecną to ok. 61 000 PLN. Planowane wydatki to zwrot 7 000 z tej kwoty przeznaczone na rozliczenie zajęć do-

datkowych oraz nagrody na zakończenie roku.

6. Inwestycje z funduszu Rady Rodziców
50 mat do  ćwiczeń gimnastycznych - jest wybrany dostawca (osoba odpowiedzialna - Krzysztof Stojko) - na zakup czekamy 
do wakacji, gdy w holu 1 piętrze stanie szafa, do której będzie można bezpiecznie i wygodnie schować maty. 

7. Zajęcia sportowe
Rodzice dzieci z klas sportowych zgłaszają temat obligatoryjnych opłat za zajęcia z tenisa. Pojawiają się opinie, że w związku 
z wysokimi opłatami, wiele dzieci nie korzysta z zajęć lub korzysta bez uiszczania opłat. Na wniosek RR oraz Decyzją Dyrek-
cji  Rada Rodziców zostaje wyłączona z pośrednictwa w płatnościach pomiędzy dostawcą usług sportowych - Kampinosport a
rodzicami - od przyszłego roku firma, oferująca zajęcia z tenisa będzie podpisywać umowy indywidualne z rodzicami i sama 
pilnować płatności.
Klasy o profilu sportowym powinny zostać przeorganizowane - większy zakres zajęć sportowych do wyboru, a nie tylko tenis.
Rodzice postulują też o zwiększenie zakresu zajęć sportowych do wyboru - nie tylko dla klas sportowych. W tej chwili szkoła 
umożliwia korzystanie z zajęć płatnych i bezpłatnych. Zajęcia sportowe płatne (poza tenisem i Akademią Talentów Piłkarskich 
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- P. Płeszki) to sztuki walki: judo, karate, taekwodno (szkoła wynajmuje powierzchnię klubom czy sekcjom sportowym, oni pła-
cą do gminy za wynajem a od chętnych pobierają opłatę miesięczną za treningi). 
Darmowo szkoła udostępnia salę GOSiR-owi, który prowadzi sekcje badmintona, boksu, siatkówki i koszykówki (szczegóły 
co, jak, kiedy i dlaczego dostępne bezpośrednio u szefa GOSIR-u - Płóciennika).

No i nie podawałbym nazwiska (w którym zresztą jest błąd) Piotra Płeszki jako nauczyciela zainteresowanego poprowadze-
niem sekcji sportowych, tylko ogólnie, że

Pojawił się postulat zorganizowania sekcji sportowych - prowadzeniem tych zajęć są zainteresowani nauczyciele WF.

Podczas zebrania wyjaśniano zawiłości związane z organizacją zajęć w ramach różnych struktur (UKS, GOSiR, SKS) i zasta-
nawiano się, co zrobić, by uczniowie naszej szkoły mogli cieszyć się rozbudowaną ofertą szkoły w tej dziedzinie. Temat bę-
dzie kontynuowany - osoby odpowiedzialne - Adam Kostrzewa / Krzysztof Stojko / Aneta Stańczyk - Łuczak.

8. Inne zagadnienia
- zajęcia z szachów są o złej godzinie - mało dzieci może z nich korzystać
- prośba do Dyrekcji szkoły aby do uczniów docierała informacja o terminie ewentualnej nieobecności nauczycieli - tak, aby

uczniowie nie musieli bez potrzeby dźwigać książek
- pytanie do Dyrekcji szkoły, dlaczego podczas Święta Szkoły dzieci nie mogą zjeść obiadu (z jakiego powodu stołówka nie

jest  czynna)

- Rada Rodziców wsparła stoisko Straży Pożarnej materiałami - przygotowano materiały dotyczące wypalania traw oraz 
4 krzyżówki dla młodszych dzieci i 1 dla starszych - Straż rozdawała gadżety za rozwiązanie krzyżówek i udostępniła do 
zwiedzania wóz strażacki

9. Termin kolejnego posiedzenia RR
Zostanie ustalony w czerwcu - na spotkanie przyjdzie Pani Dyrektor.
W posiedzeniu RR uczestniczyło 17 osób.
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