Protokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców z dnia 1.X.2019r
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.

Status Rady Szkoły.
Regulamin Rady Rodziców.
Program profilaktyczno-wychowawczy dla szkoły.
Aktualne problemy w szkole (skargi na nauczycieli, obiady w szkole).
Ogólnodostępne informacje o działaniach Rady Rodziców.

Ad. 1
Omówiono potrzebę powołania nowego organu w szkole, jakim miałaby być Rada Szkoły.
Wstępnie ustalono, iż w jej skład winno wchodzić minimum dwoje rodziców i dwoje nauczycieli. Z
uwagi na 3 letnią kadencję Rady Szkoły zrezygnowano z powoływania w jej skład uczniów. Nie
mniej jednak, aby uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, zapraszano by Samorząd
Szkolny na poszczególne zebrania. Wstępne utworzenie regulaminu Rady Szkoły.
Ad. 2
Aktualizacja regulaminu Rady Rodziców przez dodanie punktu 6 do § 26 rozdz. VII.
o treści: W przypadku zmiany skarbnika Rady Rodziców, powołuje się Komisję Rewizyjną w celu
rozliczenia i przekazania nowo powołanemu skarbnikowi Rady Rodziców, aktualnego raportu
kasowego. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.
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Ad.3
Omówiono potrzebę stworzenia przez szkołę programu profilaktyczno-dydaktycznego ,
dotyczącego bezpieczeństwa dzieci w szkole i na terenie szkoły. W związku z licznymi
zagrożeniami, jakie dotykają dzieci istnieje potrzeba uświadamiania dzieci jak zapobiegać im i
reagować w sytuacji zagrożenia. Rada Rodziców przy udziale szkoły chce zorganizować dla
uczniów cykl spotkań z pedagogiem szkolnym, policjantem o zagrożeniach takich jak: agresja,
przemoc, przemoc medialna i słowna. Niestety pojawiają się incydenty w których dzieci nie
potrafią odpowiednio zareagować, nie wiedzą gdzie mogą szukać pomocy, toteż potwierdzają
potrzebę takowych szkoleń.
Ad. 4
Opiniowanie nauczycieli- wszelkie skargi dotyczące nauczycieli, można składać do Rady Rodziców
na piśmie lub na adres mailowy rrsp2reda@gmail.com. Oficjalne skargi powinny zawierać podpis
osoby przyjmującej oraz datę.
Ad. 5
Poruszono także problem kosztu obiadów w szkole. Wraz z pozostałymi szkołami w Redzie
stworzono pismo skierowane do Urzędu Miasta o większe dofinansowanie ich kosztów w kolejnym
roku budżetowym.
Ad.6
Omówiono potrzebę informowania rodziców o działalności Rady Rodziców. W tym celu
zaproponowano by wykorzystać stronę internetową szkoły, tworząc odrębną zakładkę „Rada
Rodziców”. Bieżące informacje z działalności Rady Rodziców można wieszać także na tablicy
informacyjnej w korytarzu. Większy przepływ informacji o wydatkowaniu każdorocznych wpłat
może zwiększyć ich wpływy.

