Chylice, 2018-03-14

Protokół z 6. zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chylicach
w dniu 14 marca 2018 r.

Na posiedzenie stawiło się 15 osób w tym przedstawiciele 13 Rad Oddziałowych (lista
obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu). Wobec stwierdzenia kworum ustalenia
poczynione przez zebranych są wiążące.
Zebranie otworzyła i poprowadziła p. Beata Aniszewska.
Na protokolanta zgłoszono 1 kandydata – p. Marię Moszczyńską. W głosowaniu jawnym
jednogłośnie wybrano p. Marię Moszczyńską na protokolanta zebrania.
Przewodnicząca zebrania przedstawiła proponowany porządek obrad. P. Katarzyna Kusztal
zgłosiła wniosek by w punkcie 6. porządku obrad - wolne wnioski omówić dodatkowo
sprawy związane z zajęciami wychowania fizycznego i reprezentacji szkoły w zawodach
sportowych. W głosowaniu jawnym wniosek przyjęto jednogłośnie.
Ad. p. 1 porządku obrad.
a) Przewodnicząca zebrania p. Beata Aniszewska przypomniała, że dnia 7 kwietnia
(sobota) odbędzie się porządkowanie działki za szkołą. Wszelkie niezbędne narzędzia
(grabie, widły, rękawice robocze itp.) należy przynieść ze sobą. Poprosiła o
przekazanie tych informacji na zebraniach rodziców w dniach 21 i 22 marca, oraz o
poinformowanie (mailowo) Prezydium ile osób z poszczególnych oddziałów zgłosiło
chęć uczestnictwa.
b) P. Dorota Nitecka-Frączyk przedstawiła propozycje Prezydium Rady Rodziców na
obchody Dzień Patrona/Dzień Dziecka zaplanowane na 30 maja 2018 r. Zwróciła
uwagę, że jest to ostatni dzień zajęć przed „długim weekendem” co
najprawdopodobniej spowoduje, że frekwencja nie będzie wysoka. Poinformowała
również, że do tej pory szkoła nie przedstawiła propozycji przebiegu obchodów, ale
należy przypuszczać, że część oficjalna zakończy się około godz. 12-13.00.
Propozycje ze strony Prezydium Rady Rodziców to trwająca do 2 godz. projekcja
filmów w odpowiednio przygotowanej (zaciemnienie) sali gimnastycznej,
poczęstunek, fotobudka, lustro selfie mirror oraz wata cukrowa. Tytuły wyświetlanych
filmów zostaną ustalone wspólnie z Samorządem Uczniowskim. Ponieważ nie można
zaplanować liczy uczestników poczęstunek będą stanowić produkty pakowane
oddzielnie (np. wafelki), których nadmiar można później bezproblemowo przechować.
Rada Rodziców zapewni też napoje, a dla opiekunów także kawę i herbatę. Zebrani
nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych propozycji ani nie zgłosili nowych.
Ad. p. 2 porządku obrad.

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że nadal zbierane są oferty na przeprowadzenie
w szkole warsztatów z udzielania pierwszej pomocy. W tym celu zwrócono się m. in. do
WOŚP, PCK, grupamedicus.pl oraz harcerzy. Oferty zostaną przedyskutowane na zebraniu
Rady Rodziców.
Ad. p.3 porządku obrad
Pani Agnieszka Michalska-Drężek omówiła podejmowane działania na rzecz aktywizacji
zespołu radiowego. Przypomniała historię powstania i funkcjonowania radiowęzła oraz
poinformowała, że wskutek skarg nauczycieli na zachowanie uczniów obecnie nadawanie
zostało czasowo zawieszone. Podejmowane przez nią działania – spotkania z samorządem
uczniowskim, kółkiem dziennikarskim i jego opiekunką p. Oksiutycz, mają na celu ustalenie
zasad i wdrożenie uczniów do pracy przy radiowęźle. Według najnowszych ustaleń, w każdy
wtorek i czwartek na długiej przerwie będą nadawane krótkie audycje - czytane przez
uczniów notki przygotowywane w ramach kółka dziennikarskiego. Pierwsza próbna audycja,
na temat „Białej szkoły”, zostanie nadana poza harmonogramem - w piątek 16 marca. Pani
Agnieszka Michalska podkreśliła, że niezwykle ważne jest wdrażanie do pracy przy
nadawaniu uczniów młodszych klas, którzy będą przejmować radiowęzeł po uczniach
kończących szkołę.
Ad. p.4 porządku obrad
P. Dorota Nitecka-Frączyk przedstawiła wstępne propozycje projektu wiaty, która docelowo
ma stanąć na nowo pozyskanej przez szkołę działce. Na wiatę przeznaczono środki
pochodzące zarówno z budżetu Rady Rodziców jak i funduszy sołeckich w łącznej kwocie
około 20 tysięcy złotych. Wiata ma mieć konstrukcję stalową, drewnianą podłogę i dach
najprawdopodobniej z przezroczystego poliwęglanu, który zapewni dostęp światła dziennego.
Tymczasowo wiata stanie za szkołą w pobliżu amfiteatru.
Ad. p.5. porządku obrad.
Przewodnicząca zebrania p. Beata Aniszewska poinformowała, że zgodnie z ustaleniami
z poprzedniego zebrania Rady Rodziców, wykonanie baneru zostało zlecone i ma on być
gotowy na dzień 14 marca.
Ad. p. 6. porządku obrad
P. Dorota Nitecka-Frączyk poinformowała, że w zeszłym roku szkolnym przy rachunku
głównym Rady Rodziców, utworzono konto pomocnicze, które służy skarbnikom
poszczególnych oddziałów do gromadzenia funduszy na konkretny cel. Poinformowała, że
wskutek błędu w zaświadczeniu z banku, pewne kwoty pieniędzy wpłacane przez rodziców
na różne cele pomyłkowo trafiały na rachunek pomocniczy zamiast na rachunek główny Rady
Rodziców. Wyjaśniła też w jaki sposób należy korzystać za rachunku pomocniczego.
P. Agata Nitka zwróciła uwagę, że informacja o istnieniu i możliwości użytkowania rachunku
pomocniczego powinna być udostępniana na początku każdego roku szkolnego wraz z
rozpoczęciem kolejnej kadencji Rad Oddziałowych. Podkreśliła, że wszelkie omyłkowe
wpłaty powinny być jak najszybciej przekazywane na właściwy rachunek w celu ułatwienia
rozliczeń i zachowania przejrzystości transakcji na rachunku. P. Maria Moszczyńska zgłosiła
wniosek by opracować dla trójek klasowych jasną instrukcję określającą zasady korzystania z
rachunku pomocniczego. Do przygotowania zasad korzystania z subkonta zobowiązała się
Skarbnik Prezydium – p. Magdalena Budziszewska.

P. Katarzyna Kusztal zgłosiła, że reprezentacja szkoły na zawodach sportowych, w
przeciwieństwie do reprezentacji innych szkół, nie ma jednolitego stroju sportowego. Rada
Rodziców mogłaby sfinansować zakup takich strojów z własnych środków po zgłoszeniu
takiego zapotrzebowania przez nauczycieli zajęć wychowania fizycznego. Wskazała także, że
szkoła nie dysponuje odpowiednim obiektem do realizacji zajęć wychowania fizycznego –
sala gimnastyczna jest mała, oddziałów dużo i uczniowie ćwiczą na korytarzach.
W trakcie dyskusji rozważano możliwości rozbudowy sali gimnastycznej lub budowy nowej.
P. Magdalena Budziszewska poinformowała, że trwają prace nad projektem zadaszenia
sąsiadującego ze szkołą stadionu KS „Laura”Chylice i z tego obiektu mogłaby zapewne
korzystać szkoła. Dorota Nitecka-Frączyk zaproponowała by Rada Rodziców wystąpiła z
poparciem dla budowy zadaszenia stadionu. Propozycję przyjęto jednogłośnie. Do napisania
stanowiska zobowiązała się p Dorota Nitecka-Frączyk.
P. Agnieszka Michalska Drężek zobowiązała się do sprawdzenia zapotrzebowania na stroje
sportowe . P. Dominika Miszkiewicz zaproponowała, że w razie zgłoszenia zapotrzebowania
dokona wyceny wykonania strojów sportowych.
P. Dorota Nitecka-Frączyk przedstawiła problemy rodziców uczniów klas piątych i siódmych
dot. niedostosowanie metod i przekazywanych treści do poziomu uczniów, brak informacji
odnośnie zakresu materiału obowiązującego na kartkówkach/sprawdzianach.
Zebrani zgodnie orzekli, że jest to pierwszy przypadek zgłaszania zastrzeżeń do pracy
nauczyciela na zebraniu Rady Rodziców. P. Dorota Miszkiewicz stwierdziła, że należałoby
wypracować jakiś mechanizm reagowania w takich przypadkach. W toku dyskusji
jednogłośnie poparto wniosek p. Doroty Niteckiej-Frączyk o wystąpieniu do Dyrektora
szkoły z postulatami, które ułatwiłyby dzieciom i rodzicom naukę oraz przygotowanie do
kartkówek i sprawdzianów. Propozycję wystąpienia do Dyrekcji szkoły z w/w postulatami
przyjęto jednogłośnie. Za przygotowanie treści wystąpienia odpowiedzialna jest p. Dorota
Nitecka-Frączyk.
Na tym zebranie zakończono.
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