
SPRAWOZDANIE nr 5 /2015_2016
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69

W DNIU 12 MAJA 2016r.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17:00.

I. UCZESTNICY ZEBRANIA:

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Rodziców stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.

II. PRZEBIEG POSIEDZENIA/USTALENIA:

1. WARSZTATY GROM COMBAT SYSTEM
Członkowie Rady Rodziców przedstawili otrzymane wcześniej relacje z poszczególnych
klas (od dzieci, rodziców i wychowawców) dotyczące oceny i wrażeń z
przeprowadzonego szkolenia.

- większość osób bardzo pozytywnie ocenia szkolenie,

- niektóre dzieci były przestraszone elementami szkolenia, w których prowadzący
stosował krzyk lub nieprzyjemne dla dzieci zwroty,

- niektóre dzieci z młodszych klas były znudzone szkoleniem.

Podczas zebrania zaproponowano przećwiczenie z uczniami zaprezentowanych podczas
szkolenia metod, np. w czerwcu pod koniec roku szkolnego lub na wycieczkach
klasowych).

Uwaga do przekazania organizatorom szkolenia:  podczas szkolenia należy zwrócić
uwagę dzieci na fakt, że zagrożenie lub agresja może pochodzić nie tylko od mężczyzn,
ale także od kobiet.

2. PIKNIK SZKOLNY
Piknik szkolny odbędzie się w dniu 11. czerwca 2016 r. w godz. od 11:00 do ok. 14:00.

Przewidziane są m.in. następujące atrakcje:

- pokazy z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez GROM

Przewodnicząca zasygnalizowała potrzebę zgłoszenia 2-3 osób, które będą pełniły
rolę rannych i na których będą się odbywały pokazy,

- policja,

- szkolny zespół taneczny „Let me loose”

- pokaz tańca bollywood,

- stoisko harcerzy z grochówką.

Przedstawiciele klas potwierdzili i uzupełnili informacje o atrakcjach przewidzianych na
stoiskach poszczególnych klas. Każda klasa przygotowuje swoje stoisko samodzielnie i
wyznaczy po 2 osoby, które będą przygotowywać piknik oraz sprzątać po pikniku. Każde



stoisko powinno mieć zabezpieczenie od słońca/deszczu. Należy także rozważyć
zapewnienie wody pitnej dla osób obsługujących stoisko danej klasy.

Wstęp na piknik będzie kosztował 2 zł dla osoby dorosłej (opłatę wnoszą wszyscy
uczestniczący w Pikniku), a potwierdzeniem kupna biletu wstępu będzie naklejka.
Naklejki przygotuje Iwona Marzoch.

Dzieci – wstęp wolny.

Walutą obowiązującą na pikniku będzie 1 Wiktorek = 1 zł. Kantory wymiany będą
prowadzić klasy VI-te.

Dzieci w ramach zajęć świetlicowych lub plastycznych przygotują plakaty informujące o
pikniku. Plakaty muszą być gotowe w pierwszych dniach czerwca. Podstawowy tekst
zawierający najważniejsze informacje o pikniku, który znajdzie się na wszystkich
plakatach , przygotuje pan Piotr Czyrny.

Zwrócono uwagę na potrzebę zorganizowania piknikowego grilla oraz zorganizowania
wygodnego miejsca do jedzenia: stoły, ławy i parasole, w związku z tym poszukiwana
jest klasa, która będzie mogła się zająć organizacją takiego stoiska.

Do rodziców zostanie wysłana drogą mailową informacja o zbiórce gadżetów, które będą
nagrodami w różnych konkurencjach), używanych książek i płyt na kiermasz oraz
używanych torebek damskich i dziewczęcych na kiermasz. Rzeczy będzie można
przynosić do sekretariatu w ostatnim tygodniu przed piknikiem.

3. DZIEŃ DZIECKA
Członkowie Rady Rodziców przedyskutowali termin i formę obchodzenia Dnia Dziecka. W
wyniku dyskusji ustalono:

- Dzień Dziecka będzie obchodzony w szkole 1 czerwca,

- W szkole zostanie zorganizowana fontanna czekoladowa dla tych dzieci, które będą
01 czerwca w szkole (ok. 350 dzieci – 13-15 klas), fontanna będzie uruchomiona ok.
8:15 i będzie ją obsługiwać Pani dyrektor Agnieszka Powęska,

- wynajmem fontanny i zakupem czekolady zajmie się Iwona Marzoch,

- kupnem chrupków zajmie się Pani dyrektor Agnieszka Powęska,

- zdjęcia będzie robić Pani Katarzyna Domańska.

4. RELACJA Z KONFERENCJI RAD RODZICÓW
Pani Bożena Nawicka oraz Pani Ewa Bardziłowska zdały relację z Konferencji Rad
Rodziców, w której gościnnie uczestniczyły:

- na Konferencji podkreślano koncepcję „naszej szkoły”, tzn. szkoła jest także dla
rodziców, którzy się powinni z nią identyfikować i angażować,

- podkreślano konieczność partnerstwa nauczycieli, rodziców i uczniów,

- w związku z problemami w wielu szkołach z niskimi wpłatami na fundusz RR
zaproponowano konkurs wpłat, w którym wygrywa klasa, w której są wpłaty od
wszystkich rodziców (zwycięska klasa otrzymuje zwrot 50% wpłaconej kwoty),

- przedstawiono także pomysł na zbieranie wpłat na potrzeby świetlicy szkolnej:
możliwość wpłaty całej kwoty na rok, wpłat semestralnych lub przyniesienia
„wyprawki plastycznej” jako ekwiwalentu wpłaty.

5. WPŁATY NA KONTO RR
Na zebraniu ustalono, że na kolejnym zebraniu w czerwcu należy zdecydować o formie



zbierania wpłat na konto RR od września (należy rozważyć deklaracje wpłat, konkurs
wpłat oraz sposób informowania rodziców).

Rozważyć także należy możliwość wpłat na świetlicę na konto. W tym celu konieczne
byłoby założenie konta na potrzeby świetlicy – zaproponowano założenie subkonta
„świetlicowego” do konta RR.

Na początek września należy przygotować jasną informację o rodzaju potrzebnych
wpłat: konto Rady Rodziców, świetlica, konta klasowe.

6. INWESTYCJE RADY RODZICÓW
Stan konta RR wynosi ok. 22 tys. zł, należy się spodziewać refundacji kosztów z fundacji
Rosa w wysokości ok. 5 tys. zł.

Przewodnicząca przedstawiła przewidywane wydatki do końca roku:

- nagrody książkowe dla uczniów na koniec roku, dyplomy – ok. 6-7 tys. zł,

- kurtyna na scenę na sali gimnastycznej – ok. 5 tys. zł,

- dofinansowanie do wycieczek klasowych,

- dofinansowanie nagród w konkursach.

Członkowie RR przedstawili pomysły na inwestycje RR:

a. naklejane gry dla dzieci (potencjalna możliwość naklejenia gier na powierzchnię
boiska, chodnik, podłogę na szkolnych korytarzach) – rozpoznaniem ofert zajmuje
się Katarzyna Domańska.

Pani dyrektor Agnieszka Powęska wyraziła zgodę na naklejenie gier na dworze.
Zasięgnie także opinii nauczycieli w kwestii zasadności naklejania gier na
korytarzach szkolnych, głównie pod kątem bezpieczeństwa dzieci i organizacji
zabawy w czasie przerw między lekcjami.

Po przedstawieniu szczegółowych ofert sprawa zostanie rozpatrzona na kolejnym
zebraniu.

b. tablice korkowe

Pani Katarzyna Domańska zaproponowała dokupienie 7 szt. tablic korkowych na
korytarz klas I-III – koszt ok. 1300 zł.

W sprawie zakupu tablic przeprowadzono głosowanie: 19 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania podjęto decyzję o zakupie dodatkowych tablic korkowych.

c. liczydła

Pani Beata Kita-Sposób zgłosiła potrzebę dokupienia 2 dużych liczydeł do klas I-II.

W sprawie zakupu liczydeł przeprowadzono głosowanie: 20 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania podjęto decyzję o zakupie dodatkowych liczydeł.

d. Propozycja dofinansowania historycznego programu multimedialnego,

e. Propozycja doposażenia pracowni historycznej i przyrodniczej,

f. warsztaty przyrodniczo-techniczne

Magda Wroniszewska zgłosiła propozycję przeprowadzenia warsztatów



przyrodniczo-technicznych przez zewnętrzną firmę w przyszłym roku szkolnym w
klasach 4-6.

7. BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Karolina Święcicka poinformowała, że projekt zgłoszony przez szkołę został
zakwalifikowany do kolejnego etapu i będzie poddany pod głosowanie. Głosowanie
nastąpi w dniach 14-24.06. br.

W tegorocznej edycji głos można oddać jedynie za pośrednictwem Internetu lub
osobiście w urzędzie.

Następnie przedyskutowano możliwości skutecznego zebrania jak największej ilości
głosów na projekt zgłoszony przez szkołę i zdecydowano o następujących działaniach:

- zostaną przygotowane ulotki informacyjne o szkolnym projekcie – Karolina Święcica
przygotuje tekst, Magda Wroniszewska zajmie się oprawą graficzną,

- informacja o głosowaniu na szkolny projekt zostanie zamieszczona w Librusie,

- informacja o głosowaniu zostanie przekazana szkole muzycznej,

- w dniach, w których będzie głosowanie zostaną zorganizowane stanowiska z
komputerami w holu szkolnym „pod pucharami”. Rodzice oraz uczniowie klas VI będą
dyżurować, zachęcać do oddania głosów oraz pomagać chętnym w wypełnieniu
formularzy.

8. FUNDACJA ROSA
Beata Góral poinformowała, że zostało wysłane pismo z wnioskiem o refundację kosztów
zakupu sprzętu RTV (wieże Hi Fi i radioodtwarzacze).

9. STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA SZKOŁA
Beata Góral poinformowała o problemach z wypłatą środków z wpłat 1% zgromadzonych
przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie wypowiedziało szkole umowę pod pretekstem
braku banera reklamowego na stronie internetowej szkoły.

Zostało wysłane pismo ponaglające o udostępnienie wniosku o wypłatę 1% (kwota ok. 13
tys. zł).

10. UCHWAŁY RR
Rada Rodziców podjęła następujące uchwały:

a. uchwałę o sfinansowaniu nagród (materiały papiernicze) w Konkursie Wiedzy
Zintegrowanej w wysokości 250 zł, konkurs dla klas II-III,

przeprowadzono głosowanie: 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie
wstrzymał się od głosu,

b. uchwałę o sfinansowaniu nagród dla uczniów klas II (materiały papiernicze) w
konkursie ortograficznym  w wysokości 100 zł,

przeprowadzono głosowanie: 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie
wstrzymał się od głosu,

c. uchwałę o sfinansowaniu nagród (książki, przybory szkolne, gry edukacyjne) w
konkursie historycznym dla klas IV – V „Dynastia Piastów”  w wysokości 200 zł,

przeprowadzono głosowanie: 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, nikt nie
wstrzymał się od głosu,

 uchwałę o dofinansowaniu wyjazdu na zieloną szkołę dla ucznia klasy IIc w



wysokości 400 zł, przeprowadzono głosowanie: 18 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

11. INFORMACJE OD PANI DYREKTOR
a. karta rowerowa

Pani dyrektor Agnieszka Powęska poinformowała, że VI-te klasy przygotowują się
do egzaminu na kartę rowerową. W związku z tym poszukiwana jest wśród
rodziców osoba, która mogłaby poświęcić 5 godzin dla VI-tych klas i
zaprezentować techniczną stronę obsługi roweru (np. regulacja wysokości
siodełka, obsługa przerzutek itp.). Informacja ta zostanie rozesłana drogą
mailową do rodziców poszczególnych klas.

Przewodnicząca RR zaproponowała zaproszenie pracowników sklepu rowerowego
na przeszkolenie uczniów oraz umożliwienie im zorganizowania stoiska na
szkolnym pikniku.

b. ocena pracy nauczyciela – ocena została przeprowadzona, a po 19.05 wynik oceny
zostanie udostępniony RR.

c. montaż źródełek w szkole

Woda w szkole jest bardzo dobrej jakości – certyfikat jakości zostanie
opublikowany na stronie internetowej szkoły.

W czasie wakacji zostanie zamontowane 1 źródełko i będzie ono sfinansowane z
budżetu szkoły. Zainstalowanie kolejnego źródełka wymaga sfinansowania przez
RR, co zostanie rozpatrzone na kolejnym zebraniu RR w czerwcu.

12. INNE
a. informacja o wynikach konkursów

Członkowie RR zwrócili uwagę na konieczność bieżącego informowania rodziców i
uczniów o wynikach konkursów. Jest to szczególnie istotne dla klas VI-tych.

b. propozycja dotycząca sposobu głosowania mailowego

Pani Bożena Navicka zaproponowała system głosowania mailowego polegającej na
zasadzie, że brak sprzeciwu oznacza zgodę. W związku z tym, że takie podejście
skutkowałoby brakiem odpowiedzi na maile z prośbą o wypowiedzenie się na
tematy dotyczące spraw finansowych RR, propozycja została odrzucona.

c. problem z parkowaniem autokarów przy szkole

Przedyskutowano możliwości rozwiązania problemu parkowania autokarów przy
szkole na potrzeby wyjazdów na wycieczki oraz na basen. Pani Marta Chomej Car
zaproponowała wystąpienie z wnioskiem o wydzielenie miejsca dla autokaru przy
ul. Wiktorskiej, blisko wejścia do szkoły.

d. Problem zamkniętego boiska szkolnego

Pani dyrektor Agnieszka Powęska powtórnie wyjaśniła, że przyczyną zamknięcia
szkolnego boiska w czasie trwania zajęć lekcyjnych, jest bezpieczeństwo dzieci.

Rozważane jest wykonanie dodatkowych drzwi prowadzących z holu przy recepcji
bezpośrednio na teren boiska. Propozycja ta jest aktualnie konsultowana z
inspektorem budowlanym.

e. konto RR

Przewodnicząca zasygnalizowała, że konto bankowe RR jest prowadzone na
niekorzystnych zasadach i należy rozpoznać alternatywne oferty np. Bank



Pocztowy. Rozpoznaniem ofert zajmie się Beata Kita-Sposób oraz Monika Dzieniak.

Na zebraniu czerwcowym potrzebna będzie osoba z RR, która zdecyduje się na
pełnienie funkcji skarbnika, akceptującego przelewy z konta RR. W tym celu
konieczna będzie autoryzacja podpisu tej osoby w banku prowadzącym konto RR.

f. ubezpieczenie

Przewodnicząca zasygnalizowała konieczność rozpoznania w czerwcu  ofert
ubezpieczenia dla uczniów szkoły.

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 14 czerwca 2016 r. na godzinę 17:00.
Zebranie zakończyło się o godzinie 20:00

AKCEPTACJA PROTOKOŁU:

1.  Przewodniczący Rady Rodziców: ……………………..………………

2. Vice Przewodniczący Rady Rodziców: ………………………………

3.  Sekretarz Rady Rodziców: …………………………………....…………


