
SPRAWOZDANIE nr 3 /2015_2016
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69

W DNIU 22 STYCZNIA 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. KOMUNIKACJA RR

Omówienie propozycji komunikacji wewnątrz Rady Rodziców, która poprawi i usprawni
przepływ informacji  pomiędzy  członkami  Rady,  a  tym samym usprawni  przekaz  tych
informacji  rodzicom  klasowym   –  propozycja  założenia  grupy  forumowej,  po
wcześniejszym ustaleniu składu poszczególnych trójek klasowych i nawiązaniu kontaktu
mailowego z przedstawicielami każdej klasy. 
Projektem zajmie się P. Krzysztof Dyba. Z klasy I 

2.          PROJEKTY DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Omówienie projektów Rady Rodziców złożonych do budżetu partycypacyjnego na rok
2017. Dotyczy projektu budowy otwartej sali dydaktycznej na patio szkoły, autorstwa
Magdy Wroniszewskiej oraz Karoliny Monkiewicz – Święcickiej.
Dyskusja nad możliwościami  modyfikacji złożonego już wniosku – aspekty formalne oraz
rozważenie  korzyści  lub  ewentualnego  ryzyka,  które  jest  związane  ze  zmianami
sporządzonego  już  projektu.  Dyskusja  na  wniosek  pani  Beaty  Navickiej,  po  złożeniu
propozycji rozszerzenia wniosku  o „opiekuna boiska”, zakup ławek zewnętrznych i na
patio szkoły oraz zakup tablic multimedialnych. 
Po dyskusji Rada uznała projekt „opiekuna” za wartościowy, jednak nie zdecydowała się
uwzględnić  go  we  wniosku  ze  względu  na  zbyt  duże  ryzyko  zmniejszenia  wartości
projektu. 
Na  wniosek  Rady  Pani  dyrektor  przygotuje  wniosek  o  dodatkowy  etat  dla  opiekuna,
wniosek zostanie poparty przez Radę Rodziców. 

3.          KONSERWACJA BOISKA SZKOLNEGO

Dyskusja na temat konieczności okresowej konserwacji boiska celem utrzymania go w
jak  najlepszym  stanie.  Informacja  od  pani  dyrektor  o  regularnym  przeglądzie
nawierzchni  zgodnie  z  otrzymanymi  instrukcjami  od  wykonawcy  oraz  o  planowanym



przeglądzie po ustąpieniu śniegu. 

4.          AKCJA „LEKKI TORNISTER”

Wnioski  i  dyskusja  na  temat  –  Jak  funkcjonuje  akcja  „lekki  tornister”  w szkole,  po
wprowadzeniu zamian i pomysłów rady rodziców.  Informacja zwrotna od klas. 

5.          WYDATKI RR

Propozycje  wydatków  celowych  do  rozważenia  przez  radę  zarówno  w  ramach
posiadanych środków, jak i środków, które rada uzyska w ramach akcji 1% z Fundacji
ROSA i ze Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła. 

 Dofinansowanie  Sali  nr  12,  gdzie  odbywają  się  zajęcia  wf  klas  I-III,  w  sprzęt
sportowy  zgodnie  z  wyszczególnieniem  sporządzonym  przez  nauczyciela  wf.
Kosztorys zakupów przedstawiony przez panią Ewę Bardziłowską na kwotę około
2200 zł.

 Propozycja zakupu pomocy naukowych w postaci zegarów i liczydeł do sal dla klas
I-III na kwotę około 1300 zł. Propozycja zakupów przedstawiona przez panią Beatę
Kita Sposób. 

 Zakup tablic korkowych na korytarz na prace plastyczne – celem wywieszenia prac
wykonanych  przez  dzieci  stanowiących  jednocześnie  element  dekoracyjny
korytarzy szkolnych.

 Zakup sprzętu  nagłaśniającego do sal  (wymiana starego,  zniszczonego sprzętu)
koszt jednego egzemplarza około 1000 zł.

 Zakup szachów i zegarów sportowych na zajęcia świetlicowe.
 Zakup filtrów do wody przy okazji instalacji źródełek z wodą pitną

6.          SALA GIMNASTYCZNA

Omówienie stanu technicznego sali gimnastycznej po półroczu użytkowania. 
Przedstawiono  zniszczenia  związane  z  użytkowaniem  sali  w  postaci  zabrudzeń,
zniszczonego  reflektora,  oraz  schodzącej  farby.  Informacja  o  wniosku  pani  dyrektor,
skierowanego do nadzorcy wykonawcy, celem dokonania niezbędnych napraw w ramach
obowiązującej gwarancji. 

7.          PROJEKT 1% - STOWARZYSZENIE I FUNDACJA

Relacja  Beaty  Góral  z  realizacji  projektu  1%  dla  mojej  szkoły  –  zarówno  ze
Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła jak i Fundacji Rosa. 
Środki zgromadzone to : 13 400 zł ze Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła oraz 5.600 zł z
Fundacji Rosa. 
Decyzja  o  szerokiej  kampanii  informującej  o  rozwiązaniu  współpracy  ze
Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła celem kontynuowania współpracy już tylko z Fundacją
Rosa. 
Wniosek Beaty Góral o przejęcie współpracy przez nowego członka RR celem spójności
współpracy  z  Fundacją,  w  związku  z  jej  przyszłorocznym  odejściem  ze  szkoły.  Od
nowego roku koordynatorem akcji będzie pan Wojciech Cieślak.
Dyskusja nad kampanią informacyjną o akcji 1% dla mojej szkoły. Decyzja o podjętych
działaniach typu:

 Informacja na zebraniach klasowych – ulotki informacyjne,
 Informacja na tablicy RR,
 Informacja w Librusie rozesłana do wszystkich rodziców.



8.          INWESTYCJE

Wniosek o sfinansowanie zakupów dla klas I (sprzęt sportowy do Sali 12 oraz zegary i
liczydła do sal klasowych) z bieżącego budżetu  (w związku z koniecznością oczekiwania
na wypłatę środków z 1% do maja br) Łączny koszt wydatków to około 3500 zł. 
Głosowanie: 19 osób głosowało „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. 

Relacja przewodniczącej Iwony Marzoch z ostatnio dokonanych wydatków.

9.          SZKOLENIE/WARSZTATY - GROM

Omówienie tematu szkoleń GROM, które mają zostać przeprowadzone na terenie szkoły i
sfinansowanie z funduszy Rady Rodziców. Szkolenia dla wszystkich uczniów, dostosowane
do wieku, o asertywności oraz zachowaniach w obliczu zagrożenia.
Karolina  Monkiewicz  –  Święcicka  przekaże  organizatorowi  nasze  oczekiwania,  a
organizator za jej pośrednictwem, przedstawi plan szkolenia. 

10.         RÓZNE

a)  Wystąpienie  pani  dyrektor,  odnośnie  pytań  wystosowanych  przez  członków RR,  w
sprawach bieżących:

1. Strona internetowa szkoły będzie na bieżąco uaktualniania, dokonano aktualizacji
zakładki KONKURSY.

2. Boisko szkolne w trakcie ferii będzie otwarte w godzinach 8-14.
3. Sala gimnastyczna w pierwszym tygodniu ferii będzie czyszczona, więc nie będzie

wstępu, w drugim tygodniu wstęp będzie możliwy w godzinach 10-14, pod opieką
osoby dorosłej, po wcześniejszym (telefonicznym) umówieniu godziny wejścia.

4. Na tydzień przed dniem otwartym wyłożone zostaną kartki z możliwością zapisu
do danego nauczyciela, w dniu spotkania o 16:00 będą wywieszane na Sali celem
dopisania się. 

Pani dyrektor przedstawia plan finansowy na rok 2016, z prośbą o opinię Rady.
Rada  Rodziców  opiniuje  plan  negatywnie,  w  związku  z  nieadekwatnymi  środkami
otrzymanymi z budżetu gminy do potrzeb szkoły i wydatków. 

b) Relacja Marty Piotrkiewicz z przebiegu balu.

c) Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 10.03.2016 godzina 17:00

Zebranie zakończono o godzinie 19:55.

AKCEPTACJA PROTOKOŁU:

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

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

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


