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SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
08.01.2019

1. Zakup podręczników do szkoły - Dyr. szkoły spotkała się z przedstawiciela-

mi gminy w celu ewentualnego finansowania podręczników ze środków 

gminnych. RR sfinansuje w całości lub części ww. projekt w przypadku bra-

ku środków finansowych.

1. Użytkowanie zakupionych przez RR tabletów – kable są w szkole, problem 

istnieje w przyłączeniu tabletów przez informatyków zew. w trakcie godzin 

lekcyjnych. Dodatkowo poruszono kwestię podłączenia drukarek w 

pracowni komputerowej – sprawa do załatwienia. 

2. Poidełka – na terenie szkoły tylko jedno poidełko znajdujące się w świetlicy 

ma filtr, pozostałe nie są wyposażone w urządzenia filtrujące – Dyr. szkoły 

obiecała skontaktować się  z Eko-Babice Sp. z o.o. ww. sprawie. 

3. Sieć internetowa w szkole działa coraz wolniej, utrudniając pracę nauczy-

cielom – Dyr. będzie starała się podłączyć szkołę do światłowodu. 

4. RR zdecyduje do następnego spotkania czy w tym roku szkolnym odbędzie 

się Piknik Rodzinny. Dzień Ziemi jest programem autorskim dzieci i zrezyg-

nowanie z niego jest niemożliwe. 

5. Dyrekcja będzie pracowała nad rozszerzeniem Karty Oceny Zachowania 

oraz rozliczaniem nauczycieli za rzetelne jej wypełnianie. 

6. Ocenianie a wymaganie edukacyjne – u Dyr. znajdują się „Wymagania edu-

kacyjne dla klasy” do wglądu zainteresowanych. 

7. Budżet RR wynosi ok. 67.000 zł na dzień spotkania RR. 



8. Stworzenie wnęki ekologicznej w szkole – propozycja Dyr.: zakup puf oraz 

poszukanie stolarza, który wykona drzewo. 

9. Raport ze stanu szkolnych toalet został przekazany przez RR do Dyr. – stan 

ma się poprawić, Dyr. obiecała zakup elektrycznych podajników mydła oraz 

zaostrzyć  kontrolę nad sprzątaczkami. 

10.Zakup 2 flipchartów na potrzeby szkoły – do realizacji tego zadania zgłosił 

się Darek Stąsiek.

11.Uchwalono plan wydatków RR na rok szkolny 2018/19 (wszyscy obecni 

zagłosowali na „tak”).

12.Przyjęto Uchwałą kwestię 1% (wszyscy obecni zagłosowali na „tak”).

13.Omówiono wzór tabliczki, która ma być powieszona przy klasach, gdzie 

znajdują się  rzeczy np. tablety finansowane z RR. Zgłoszono propozycję 

dodania np. „Zakupiono z pieniędzy Rodziców”.

14.Zakup dodatkowych pomocy do pracy z dziećmi na zajęcia wyrównawcze - 

kwestia do przemyślenia, co konkretnie chcemy kupić.  

15.Omówienie propozycji, które w bieżącym roku szkolnym mogłyby być fi-

nansowane z RR: 

a. zajęcia wyrównawcze dla dzieci z orzeczeniami zgodnie z pra-
wem nie mogą być finansowane z budżetu RR,

b. skate park nie może powstać na terenie szkoły,

c. kwestia zakupu oczyszczaczy powietrza do szkoły.

Propozycja b i c zostanie przedstawiona przez przedstawicieli RR w Gminie. 
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