
SPRAWOZDANIE nr 4 /2015_2016
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69

W DNIU 10 MARCA 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

Przewodnicząca przedstawiła relację ze spotkania z przedstawicielami firmy GROM w sprawie
warsztatów, które mają odbyć się na terenie szkoły w dniach 11-22 kwietnia 2016. Szkolenie
zorganizowane przez Radę Rodziców skierowane jest do wszystkich klas szkoły. Dodatkowo w
ofercie firmy jest zaplanowane szkolenie dla rodziców uczniów w dniach zebrań klasowych:
26.04 – rodzice klas I-III 27.04 – rodzice klas IV-VI

Celem spotkania/szkolenia z rodzicami jest przekazanie informacji, które otrzymały dzieci oraz
pomoc dla rodziców, w pracy która ma utrwalić wiadomości, uzyskane podczas szkolenia, przez
dzieci.
Cena szkolenia – 150 zł od klasy (suma 3900 zł)

W tym miejscu odbyła się dyskusja nad sposobem finansowania szkolenia.
Rada Rodziców ustaliła iż szkolenie zostanie sfinansowane ze składki klasowej, którą przekażą
poszczególne klasy na konto RR.
Rodzice otrzymają informacje o szkoleniu w następujący sposób:
- Informacja przesłana do wszystkich rodziców przez Przewodniczącą RR,
- Informacja na stronie szkoły,
- Informacja przesłana do rodziców za pośrednictwem Librusa,
- Informacja przekazana w dzienniczkach uczniów,
Informacje te zostaną przekazane do końca marca.

2. STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA SZKOŁA I FUNDACJA ROSA

Relacja Beaty Góral związana ze środkami zgromadzonymi w ramach Fundacji Rosa z wpłat 1%
Kwoty którymi dysponuje RR to – ze Stowarzyszenia 13 434 zł oraz kwota 5612 zł z Fundacji.
W tym momencie odbyła się dyskusja na temat przeznaczenia środków celem przygotowania
wniosków o wypłatę do Fundacji.

Propozycje złożone to:
* Odtwarzacze CD – oferta Ewy Bardziłowskiej na 6 odtwarzaczy stacjonarnych i 4 przenośne
(łączny koszt przedstawionej oferty to 4800 zł) – w związku z przedstawioną RR tylko jedną
ofertą, konieczna stała się propozycja kontrofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej dla szkoły.



* Zakup pomocy naukowych – map, oprogramowania przyrodniczego do pracy na lekcji, pomoce
multimedialne

Wnioski do Fundacji o wypłatę zebranej sumy, mogą być przygotowane po zebraniu ofert na
wymienione propozycje.

3. BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Relacja Karoliny Święcickiej z przebiegu posiedzenia dotyczącego budżetu partycypacyjnego,
gdzie omawiane było zagadnienie spójności projektów z definicją i założeniami projektu dot.
budżetu partycypacyjnego.
Podjęto decyzję o uzupełnieniu projektu o opiekuna boiska co pozwoli na otwarcie boiska.
Koszty dodatkowe to 12 000 zł o tyle został zwiększony kosztorys naszego projektu.

Przekazana została informacja o nowym sposobie oddawana głosów na projekty do budżetu. W
tegorocznej edycji, głos można oddać jedynie za pośrednictwem Internetu lub osobiście w
urzędzie.

Rada podejmie decyzję o tym w jaki sposób będzie „reklamować” akcję budżetu, po otrzymaniu
informacji iż projekt zgłoszony przez szkołę będzie oddany pod głosowanie.

4. WORKI NA WF

Relacja Pani dyrektor Agnieszki Powęskiej z funkcjonowania worków zbiorowych na wf.
Dzieci mają możliwość korzystania z dostępnych worków, jednak spora część z nich dobrowolnie
z tego rezygnuje.

5.        KONKURSY SZKOLNE - FINANSOWANIE

Dyskusja nad sposobem finansowania konkursów szkolnych celem wyeliminowania
nieporozumień.
W tym celu, Rada Rodziców postuluje do dyrektor szkoły o ustalenie harmonogramu konkursów z
zaplanowaną nagrodą oraz jej kwotą, który będzie udostępniony wcześniej, w celu zaplanowania
budżetu rady oraz możliwości podjęcia uchwały o dofinansowaniu takiego projektu.

Jednocześnie dopuszcza projekty konkursów zgłoszonych w trakcie trwania roku szkolnego, z
prośbą o wskazanie nagrody oraz jej wartości, z wyprzedzeniem.

6.        POSIŁKI W SZKOLE – opinie rodziców

Dyskusja nad jakością szkolnych posiłków, w związku ze zgłoszonymi przypadkami i uwagami, że
obiady są niesmaczne.

W związku z uzyskaną informacją, pani ajent prowadząca szkolną stołówkę posiada
wykształcenie wyższe w zakresie żywienia, jest również uczestniczką szkoleń na ten temat, a
także po głosach i opiniach członków Rady Rodziców na temat jakości jedzenia (członek Rady
Rodziców próbował obiadów i nie zgłaszał zastrzeżeń), a także informacją iż w szkole została
przeprowadzona ankieta wśród dzieci na temat ulubionych potraw. Rada Rodziców, uznając iż
smak, jest rzeczą względną, postanowiła nie ingerować w jakość posiłków szkolnych.

8. PIKNIK SZKOLNY

Ustalono termin corocznego, rodzinnego Pikniku Szkolnego na dzień 11 czerwca 2016.
Przewodnicząca Rady Rodziców  zebrała od poszczególnych członków RR deklaracje udziału ich
klas w pikniku.

Przewodnicząca przekazała prośbę o podjęcie decyzji w ramach klas, w jaki sposób, każda z nich



zaangażuje się w udział w wymienionym wydarzeniu. Informacje mają być przekazywane do
Przewodniczącej.

Dyskusja nad przeznaczeniem środków zebranych podczas Pikniku.
Propozycje złożone to:
- Modernizacja wybiegu szkolnego (wewnętrznego),
- Wymiana 25 monitorów w Sali komputerowej,
- Remont Sali nr 16 – pracownia polonistyczna,
- Remont Sali materacowej,
- Kąciki wypoczynkowe dla dzieci, modernizacja korytarzy.

Po omówieniu w/w propozycji, Rada Rodziców podjęła decyzję iż celem pikniku w roku
2015/2016 będzie realizacja KĄCIKÓW WYPOCZYNKOWYCH DLA DZIECI i MODRNIZACJA
KORYTARZA NA I PIĘTRZE.

9. INNE

a) kamery w szkole - propozycja pani Ewy Bardziłowskiej, reprezentującej klasę I,
dotycząca zakupu i montażu 2 kamer na dolnym korytarzu, tam gdzie znajduje się sala
materacowa (sala judo) koszt inwestycji to 3000 zł.
W tym przedmiocie, po dyskusji dotyczącej celowości projektu oraz po zapoznaniu się z
kosztami, odbyło się głosowanie:
7 głosów na Tak
8 głosów na Nie
2 osoby wstrzymały się od głosu.
Ustawa nie została przyjęta.
Rada Rodziców  podjęła decyzję o nie  inwestowaniu 3 000 zł w kamery na dolny korytarz, gdyż
nie ma pewnego uzasadnienia np. takie jak względy bezpieczeństwa, do montażu kamer w tym
miejscu. Inwestycja ta zostanie rozpatrzona w czasie późniejszym, w razie posiadania wolnych
środków.

b) wymiana płytek na schodach przed wejściem oraz zakup nowych dywanowych mat w
szkole - dyskusja na temat wymiany płytek przed wejściem do szkoły. Zgodnie z informacją
przekazaną przez obecną na zebraniu Panią Dyrektor Agnieszkę Powęską, płytki były wymieniane
w roku 2014, na płytki o najwyższym stopniu mrozoodporności i antypoślizgowości. Na wiosnę
zostanie przeprowadzony remont schodów.
Członek Rady Rodziców zobowiązał się do zbadania tematu, w jaki sposób zabezpieczyć schody
na przyszłość aby były one bezpieczne dla użytkowników.
Na wniosek Iwony Marzoch, przekazany przez rodzica szkoły na skrzynkę mailową RR a dotyczący
zakupu nowych mat dywanowych w szkole,  pani dyrektor zobowiązała się do zakupu ww mat.
Dotychczasowe są notorycznie mokre i są już bardzo zużyte.

c) wpłaty na konto RR - dyskusja nad sposobem zachęcenia rodziców do wpłat na rzecz RR
ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji wpłat.
Czy celowe jest wprowadzenie deklaracji? Korzyści i wady ewentualnego wprowadzenia takiego
sposobu pozyskiwania środków na cele działalności Rady Rodziców.

d) montaż źródełek w szkole - sprawozdanie pani dyrektor z postępu prac nad montażem
„źródełek” z wodą na terenie szkoły.
Obecnie badany jest skład wody, po akceptacji zamontowane zostanie źródełko. Nieodpłatnie
montaż dotyczy 1 sztuki źródełka. Instalacja wcześniej musi być przygotowana przez szkołę
(koszt  instalacji to 1500 zł) Koszt 1 instalacji sfinansuje szkoła ze swojego budżetu.

e) zamki w toaletach szkolnych - sprawozdanie z funkcjonowania nowych zamków w
toaletach szkolnych, w związku z uwagami iż nowo zamontowane zamki są zepsute i utrudniają
korzystanie z toalet.
Pani dyrektor zobowiązała się do interwencji w tym temacie i dokonania niezbędnych napraw.



f) zakupy RR - Rada Rodziców omówiła kwestię związaną z zakupem tablic korkowych na
dolny korytarz (klas I-III).
Zakup będzie obejmował 7 tablic w kwocie 140 zł jedna (suma wydatku 980 zł). Tablice będą
przeznaczone na prace plastyczne dzieci z klas I-III. Będą również formą dekorującą korytarz na
parterze.

10.      UCHWAŁY
a) Rada Rodziców podjęła uchwałę o sfinansowaniu nagród w wysokości 300 zł, w

konkursie dla klas I-III dotyczącym bezpieczeństwa drogowego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

b) Rada Rodziców podjęła uchwałę o sfinansowaniu projektu „szklarnia”, którego autorem
i opiekunem jest Pan Piotr (nauczyciel świetlicy).  Wartość dofinansowania to 242 zł.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

11. INFOMRACJE p. DYREKTOR

Wystąpienie informacyjne Pani dyrektor Agnieszki Powęskiej zawierające :

- Informację o przerwach na sportowo – każda klasa ma wyznaczony czas na dużej Sali
gimnastycznej, na której może spędzać czas przerwy pod opieką przebywającego tam
nauczyciela.

- Informację iż sprawdzono zabezpieczenia na Sali gimnastycznej oraz zamontowano dodatkowe
zabezpieczenia na lampy sufitowe.

- Informację o odbywających się na terenie szkoły zajęciach z programowania prowadzonych
przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Zapisy na zajęciach dokonywane są za pośrednictwem OPP.
Informacja była zamieszczona w Librusie. Zajęcia odbywają się we wtorki lub środy o godzinie
16:15. Zajęcia przeznaczone są dla klas IV-VI.

- Informacja o programie do nauki matematyki za pomocą klocków Lego. Zakup klocków to koszt
260 zł dla 2 uczniów. Przystąpienie do programu wiązałoby się z zakupem 13 zestawów, które
byłyby wykorzystywane przez różne klasy – głównie I – III.

Rada Rodziców podjęła uchwałę o zakupie w/w zestawów. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 12 maja 2016 na godzinę 17:00

Zebranie zakończyło się o godzinie 19:20

AKCEPTACJA PROTOKOŁU:

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

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

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


