SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
04.12.2019
przygotowane przez:
Marzenę Szydłowską
środa 04.12.2019 r. godz. 19:30

Zebranie od przywitania przybyłych rozpoczęła Przewodnicząca Rady Rodziców Iwona
Postek – Turchońska.
Agenda spotkania:
1. Rozliczenie finansowe 2017/2018, 2018/2019
2. Preliminarz wydatków na r.szk. 2019/2020
3. Gigatablety
4. Podręczniki
5. Poidełka
6. Toalety
7. Ekologia
8. Program wychowawczy
9. Balon
10. Sprawozdanie z poprzedniego zebrania. Dyskusja. Głosowanie.
SPRAWY BIEŻĄCE
Ad. 1.
Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2017/2018 jest już skończone.
W trakcie sprawdzania przez Komisję Rewizyjną jest sprawozdanie finansowe za rok
szkolny 2018/2020.
W wąskim gronie (Prezydium RR oraz Kom. Rewizyjna) została podjęta decyzja by ustalić
termin przygotowania badania finansowego za rok szkolny 2018/2019 do końca I-szego
semestru (po 02.01.2020).
Ustalono również, iż Komisja Rewizyjna zwyczajowo na pierwszym zebraniu RR przedstawi
rozliczenie poprzedniego roku szkolnego.
Skarbnik RR przekazuje wszystkie dokumenty będące w jego posiadaniu na koniec danego
roku szkolnego do Komisji Rewizyjnej.
Ad. 2.
Podczas spotkania RR i Komisji Rewizyjnej ustalono zmiany dotyczące pozycji w obecnym
preliminarzu wydatków.
Przewodnicząca RR rozpoczęła omawianie pozycji preliminarza punkt po punkcie.
Preliminarz omówiony i zatwierdzony przez RR na dzisiejszym zebraniu stanowi zał. Nr 1 do
niniejszego sprawozdania.
Ad. 3.
Przewodnicząca przedstawiła prośbę Dyrekcji szkoły nt. Zakupu gigatabletów niezbędnych
do „małej” szkoły. Szkoła zakupi 2 gigatablety mniejsze natomiast jest propozycja by RR
zakupiła 2 duże (75 cali) po ok. 12300 PLN za sztukę.
Propozycję przyjęto przez aklamację.

Ad. 4.
Wiadomo, że w wakacje nie udało się przeprowadzić remontu szatni oraz zakupić i
zamontować szafek dla uczniów. Przewodnicząca przekazała informację uzyskaną od
Wójta, że Referat inwestycji UG otrzymał polecenie ogłoszenia przetargu na remont
zdecydowanie wcześniej niż w roku ubiegłym, bo już na początku roku 2020. Środki na
remont szatni są zabezpieczone w bieżącym budżecie. Rozstrzygnięcie przetargu wyłoni
wykonawcę.
Rafał Krzyżowski zaproponował by stworzyć projekt LEKKI TORNISTER. Należałoby zebrać
uwagi od rodziców wszystkich klas – to byłoby zadanie przedstawicieli w RR. Następnie
zebrane propozycje przedyskutować i przedstawić je Dyrekcji szkoły oraz Nauczycielom.
Tak, wspólnie wypracowane stanowisko można by wdrożyć w życie.
Kolejną propozycja jest weryfikacja planów lekcji i ustawienie ich tak, by dzieci, jak to tylko
będzie możliwe miały lekcje w jednej sali.
Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie głosowania ws jak najszybszego rozwiązania problemu
ciężkich plecaków.
Za – 17 głosów
Przeciw – 2 głosy
Wstrzymujące – 2 głosy
Ad. 5.
Po podjętej na poprzednim zebraniu decyzji ws. zamontowania poidełek w „małej szkole”
okazało się, że sprawa jest nieaktualna. Zapewniono dzieciom dostęp do wody pitnej bez
ograniczeń na stołówce (kubki z wodą).
Powraca temat uzupełnienia źródełek z woda pitną dla dzieci w „dużej szkole”. Padła
propozycja zamontowania dwóch: w pobliżu Sali gimnastycznej oraz w szatni. Koszt na
jedno źródełka to 3 000 PLN.
Za – 20 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymujące – 0 głosów
Ad. 6.
Powraca temat dewastowanych przez dzieci toalet. Należałoby zastanowić się nad
monitoringiem w toaletach. Nie chodzi o monitoring w kabinach ale tam, gdzie znajdują się
umywalki i jest to możliwe.
Dzieci, problem zniszczonych łazienek, zgłaszają w domach. W roku ubiegłym
zamontowane zostały nowe podajniki na mydło. Dzieci niestety nie szanują już niczego i
toalety w szkole wyglądają strasznie.
Należy temat ten poruszyć również w klasach. To my rodzice musimy naszym dzieciom
wpoić szacunek nie tylko do innych dzieci i dorosłych ale również do otaczających nas
rzeczy a także miejsc, w których przebywamy znaczną część dnia.
Ważny, wciąż powracający temat, to monitoring wewnętrzny w całej szkole. Mała szkoła nie
ma w ogóle monitoringu. Pani Dyrektor podjęła decyzję, aby w pierwszej kolejności
zamontować go właśnie tam.
Rafał Krzyżanowski poinformował zebranych, że wraz z Arkadiuszem Kantorskim są po
rozmowach z Wójtem, który obiecał, że po zakończonych pracach nad zamontowaniem i
uruchomieniem monitoringu w gminie zostanie zrobiony monitoring w naszej szkole.
Ad. 7.
Przewodnicząca poinformowała o organizowanych w naszej szkole projektach dot. ekologii
przez koło wolontariatu. Dotyczy to m.in. sprawy Łosiowych Błot.

Ad. 8.
Drogą mailową otrzymaliśmy do zapoznania się ”Program wychowawczo-profilaktyczny”
naszej szkoły. RR nie czuje się silna merytorycznie by móc ingerować w przedmiotowy
program. Jest jednak sugestia, by dopisać punkt dotyczący rozwoju kompetencji naszych
dzieci, tak by mogły się rozwijać w przyszłości i radzić sobie w świecie.
Stanowisko: RR nie wnosi
profilaktycznego” naszej szkoły.
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Za – 17 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymujące – 3 głosy
Ad. 9.
Arkadiusz Kantorski przedstawił zebranym informacje nt. rozstawionego na boisku balonu.
Przedstawione informacje dotyczyły terminu, kiedy umowa została podpisana, terminu jej
obowiązywania, danych technicznych, dostępności, sanitariatów. Arkadiusz Kantorski jest w
posiadaniu kopii umowy, którą otrzymał w Urzędzie Gminy.
Ad. 10.
Przewodnicząca przedstawiła stanowisko ws. sprawozdania z poprzedniego posiedzenia
RR. Rozpoczęła się dyskusja. Następnie odbyło się głosowanie ws. przyjęcia sprawozdania:
Za – 12 głosów
Przeciw – 1 głos
Wstrzymujące – 6 głosów
Przewodnicząca dodatkowo poinformowała zebranych o konieczności uzgadniania z ogółem
RR wszelkich wystąpień na zewnątrz dokonywanych w imieniu Rady Rodziców. Dotyczy to
spotkań, w trakcie których przedstawiciele RR wnioskują o coś lub negocjują warunki.
Powyższe nie dotyczy spotkań związanych z pozyskaniem informacji na temat planów dot.
kwestii omawianych na zebraniach RR.
Przewodnicząca na każdym zebraniu zawiadamia RR w jakich sprawach będzie
kontaktowała się z dyrekcją szkoły lub przedstawicielami władz Gminy Stare Babice.
O godz. 22:15 Przewodnicząca zakończyła zebranie.

