Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.09.2019 roku
Porządek zebrania:
1. Powitanie i ustalenie porządku zebrania;
2. Wybory Prezydium Rady Rodziców oraz sprawy bieżące;
3. Spotkanie z p. Dyrektor Iwoną Nowicką;
4. Wolne wnioski.
Ad 1
Po powitaniu przedstawiono porządek zebrania, który został przyjęty. Sporządzono listę obecności wraz z
danymi kontaktowymi przedstawicieli Rad Klasowych.
Ad 2
W głosowaniu tajnym Rada Rodziców wybrała Prezydium w składzie:
Przewodnicząca: Ewelina Wrońska
Zastępca Przewodniczącego: Marcin Białas
Sekretarz: Magdalena Wręczycka
Skarbnik: Ewelina Hałenda
Głosów ZA: 31
Głosów PRZECIW: 0
Wstrzymali się: 0
Zebrani przedstawiciele rad klasowych podziękowali ustępującemu Przewodniczącemu Rady Rodziców za
dotychczasową pracę, a nowa pani Przewodnicząca wyraziła chęć współpracy ze wszystkimi przedstawicielami
klas.
Ad 3, 4
Pani Dyrektor Iwona Nowicka po powitaniu zebranych oraz nowego Prezydium poruszyła następujące tematy:
− Omówienie nowej sytuacji w szkole związanej z oddaniem nowej części szkoły. P. Dyrektor pytała
zebranych o opinię nt. tegoż budynku oraz wyraziła nadzieję na kolejne dotacje na zakup tablic
multimedialnych do sal, gdzie tablic nie ma, parkingu dla hulajnóg oraz na sadzenie zieleni wokół
szkoły;
− P. Dyrektor wyjaśniała rodzicom, że opłata 10zł za szafkę jest bezzwrotnym rodzajem kaucji na drobne
naprawy lub dorobienie kluczyka;
− Świetlica została przeniesiona do sal po starej bibliotece i w czasie wakacji została odmalowana i
przystosowana do pracy;
− Szeroko został omówiony temat obiadów i kuchni w szkole. Nie ma szans na powrót kuchni w starym
stylu ze względu na koszty i ostre wymogi organów nadzorujących np. Sanepid. Co do kosztów za
obiad - p. Dyrektor nie ma wpływu ani na cenę jednostkową obiadu ani na dotacje z Urzędu Miasta. Jest
jeden dostawca w Redzie, nie ma innych chętnych, a Urząd utrzyma lub podwyższy dotacje jedynie na
pisemny wniosek rodziców;
− Ustalono utrzymanie składki na fundusz Rady Rodziców na poziomie 40zł za rok od rodziny. Rodzice
pytali na co zostały wydane fundusze w latach ubiegłych? Pani Dyrektor wymieniła ubrania dla chóru,
sprzęt sportowy, lektury do biblioteki szkolnej. Wciąż utrzymujemy, że 40% klasa przeznacza na swoje
potrzeby, 40% dla szkoły i 20% na cele statutowe Rady Rodziców. Ustalono, że rodzice kierują wpłaty
do skarbnika, a ten wpłaca je skarbnikowi Rady Rodziców i od razu otrzymuje zwrot 40%. Można także
wpłacać w podpisanej kopercie do sekretariatu. P. Dyrektor prosiła o wpłatę na ksero 10zł na rok od
ucznia;
− Poruszając temat młodszych dzieci Pani Dyrektor zgodziła się na schodzenie się dzieci do godz. 8:00,
kiedy mają w planie rozpoczęcie zajęć od godz. 7:00. Pani Dyrektor rozważa zakup dodatkowych koszy
lub szafki na stroje WF w klasach. Wyraziła też prośbę o odbiór dzieci przez wychowawców przy

drzwiach. Buty zimowe lub mokre dzieci mogą zostawić w boksie na podłodze, żeby nie chować ich do
worków;
− W temacie składki na ubezpieczenie Pani Dyrektor wyjaśniała, że składka ubezpieczeniowa na ten rok
to 46zł. Składka jest droższa od ubiegłorocznej, ale zawiera już ochronę dzieci uprawiających sport
wyczynowo w klubach i na zajęcia pozalekcyjnych. Wszystkie firmy mają zbliżoną ofertę. W tym roku
wybrana została oferta w wariancie II, zwiększająca sumę ub. z kwoty 14000 zł do 18000 zł i
uwzględniająca pobyt w szpitalu wskutek NNW już po 24 godz., a z powodu choroby już po 2 dniach.
W ubiegłym roku nie odnotowaliśmy problemów z wypłatą środków z firmy ubezpieczeniowej.
− Uzgadniano kalendarz dni dyrektorskich:
- 14.10.2019 r. dniem wolnym, a uroczysty apel odbędzie się w piątek 11.10.2019r.
- od 23.12.2019 r. do 06.01.2019 r. przerwa świąteczna - zakończenie semestru 7.02.2010 po feriach, a od
10.02.2020 rozpoczniemy II semestr;
- od 09.04.2020 r. do 14.04.2020 r. przerwa wielkanocna, w czasie wielkiego postu egzamin próbny
ósmoklasisty;
- 21-23.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty;
- 12.06.2020 r. piątek po Bożym Ciele wolnym dniem dyrektorskim;
- 26.06.2020 r. koniec roku szkolnego.
− w czasie rekolekcji wielkopostnych nauczyciele proszą o odbieranie dzieci spod kościoła, a te, które nie
zostaną odebrane zaprowadza na świetlicę, a te czekające ze świetlicy zaprowadza do kościoła.
− Trwa rozliczenie projektu unijnego finansującego klasom II korzystanie z basenu. Czekamy na
informacje o możliwości rozpisania kolejnego projektu;
− W tym roku przypada 55 rocznica utworzenia szkoły. p. Dyrektor chciałaby wykorzystać ostatni dzień
dyrektorski na jego obchody wraz z częścią artystyczną
− Ustalona została data pikniku rodzinnego: 23.05.2020
− Utrzymany został zakaz używania telefonów komórkowych w szkole;
− Pani Dyrektor poinformowała, że warsztatów organizowanych przez towarzystwo LGBT nie ma w
naszej szkole. Prosiła, by nie mylić ich z przedmiotem WDŻ. Nasi pedagodzy trzymają się programu
edukacyjnego, a nie kreują własnych poglądów, wspierając naturalne planowanie rodziny. Jest silna
potrzeba edukacji kultury, by nie szukać takowej edukacji w internecie. P. Dyrektor będzie bardzo
bronić tego przedmiotu, bo zbliża i otwiera uczniów.
− P. Dyrektor prosiła o akceptację programu wychowawczo-profilaktycznego, który określa rolę szkoły,
podstawowe funkcje i obowiązki pracowników, uczniów, rodziców. Po akceptacji zostanie
udostępniony na stronie internetowej szkoły.
− Spotkania z rodzicami będą odbywać się jednego dnia, a nie będą rozkładane na dwa dni, jak w roku
ubiegłym, gdyż po rozbudowie szkoły dysponujemy już większą ilością gabinetów, która pomieści
rodziców wszystkich klas;
− Budżet Obywatelski: prosimy o głosowanie na projekt nr 7. do 23.09.2019r;
− Można przynosić zabawki do świetlicy i książki do biblioteki - wszystko w dobrym stanie;
− System punktowania ciągle się delikatnie zmienia. Założone zostały dodatkowe zeszyty do punktowania
klas;
− Wyrażona została chęć podtrzymania tradycji organizacji koncertu charytatywnego przed Świętami
Bożego narodzenia.

