
Protokół nr 2 
z zebrania RR – 07.11.2017

Porządek zebrania: 

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.
      2. Ustalenie obecności członków Rady Rodziców.

3. Omówienie dofinansowania konkursów oraz innych inicjatyw szkolnych za okres od 
września do dnia 07.11.2017.

4. Omówienie bieżącego stanu finansowego RR.
5. Przedstawienie zmian regulaminu RR.
6. Omówienie spraw bieżących przez Pana Dyrektora.
7. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1.
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został przyjęty. 

Ad.2.
Ustalono obecność członków RR. 

Ad.3. 
Omówiono i przedstawiono stan finansowy Rady Rodziców na dzień 02.11.2017.
Omówiono prośbę o dofinansowanie przez RR turnieju piłki ręcznej klas 7.
Omówiono  i  przegłosowano  wniosek  o  dofinansowaniu  zakupu  nagród  książkowych  na
konkursy  czytelnicze  w  kwocie  700  zł,  wniosek  o  dofinansowanie  wpłynął  od  Pań
prowadzących bibliotekę szkolną.

Ad.4. 
Dokonano analizy aktualnego stanu finansowego RR. 
Stan finansowy zostanie umieszczony na stronie szkoły w zakładce Rady Rodziców. 

Ad.5.
Przedstawiono  regulamin  RR  po  zmianach,  omówiono  wszystkie  zmiany.  Regulamin  po
zmianach zostanie umieszczony na stronie internetowej SP nr 1.

Ad.6.

 Pan Dyrektor poinformował, że na adres skrzynki elektronicznej szkoły wpłynęły e-
maile dotyczące bezpieczeństwa dzieci na drodze do szkoły.
RR wraz z Panem Dyrektorem zadecydowała o sporządzeniu kolejnego wniosku do
Zarządu Dróg z prośbą  m.  in.  o  ułożenie  drugiego zestawu spowalniaczy w ulicy
Fabianowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej. We wniosku ujęty będzie
też  problem  organizacji  przejść  dla  pieszych  w  obrębie  skrzyżowania  ulic
Fabianowskiej oraz Kolejowej.
Zasygnalizowano problem przejść dla pieszych w ulicy Fabianowskiej. Przedstawiono
tu  niebezpieczne  sytuacje  z  udziałem dzieci  wracających ze  szkoły  do  domów na
osiedlu Pogodnym przy ul.  Fabianowskiej (dotyczy przejścia dla pieszych przy os.
Wiśniowym) z przyczyn technicznych (brak pobocza), nie korzystają z przejścia dla
pieszych  a  przechodzą  przez  jezdnię  przed  wyznaczonym  przejściem  (w  świetle
bramy wjazdowej na ww. osiedle).



 Pan Dyrektor zakomunikował o przeprowadzonej akcji sadzenia drzewek w obrębie
terenu szkoły dzięki wsparciu rodziców i akcji „Zielone  Plewiska” 28.10.2017.

 Pan Dyrektor oznajmił o pozytywnym zakończeniu drugiego etapu budowy pracowni
komputerowej.

 Zostały  przedstawione  przez  Pana  Dyrektora  zmiany  w  bibliotece  szkolnej.
Zainstalowano tam dodatkowo 5 stanowisk komputerowych. Dodatkowo sala 107 jako
pracownia matematyczna posiada stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu
wraz z support-em. 

 Pan  Dyrektor  poinformował  o  zmianie  strony  internetowej  SP nr  1.  Nowa  strona
internetowa ma zastąpić starą.  Zmienią się  adresy internetowe nauczycieli.  Zmiana
strony internetowej nie będzie miała wpływu na e-dziennik.

 Pan Dyrektor poinformował o zmianach kadrowych w klasach 3f, 4a oraz 7a.

 Pan Dyrektor przedstawił kwestię zmian w statucie szkoły, pracuje nad nimi powołany
zespół.

 Pan  Dyrektor  zakomunikował  o  starcie  projektu  wolontariatu  i  centrum
dystrybucyjnego w SP nr 1 „Szlachetna Paczka” w dniach 9-10.12.2017.

 Pan Dyrektor omówił sposoby nagradzania uczniów. Przyznawanie nagród osobom
godnym zaufania, forma nagrody: „Tytusek” może być przyznawany absolwentom SP
nr 1.

 Pan Dyrektor przedstawił RR wypracowany przez Grono Pedagogiczne tryb,  kiedy
uczeń może się starać o podwyższenie oceny do celującej.

 Pan  Dyrektor  przedstawił  aktualny  stan  zaawansowania  otwartych  projektów
inwestycyjnych w szkole.

Ad.7. 

 Prośba  RR do  nauczycieli  o  wpisywanie  na  bieżąco  do  e-dziennika  informacji  o
sprawdzianach i pracach kontrolnych z poszczególnego przedmiotu.

 Omówiono kwestię zniesienia zadań domowych na weekendy.

 Omówiono problem nawrotu  wszawicy  w okresie  jesienno-zimowym.  Podniesiono
kwestię aplikacji środka, który mógłby być profilaktycznie stosowany przed wyjściem
z domu do szkoły. Temat ten będzie również omawiany na najbliższych zebraniach z
rodzicami.

 Padła  propozycja  zorganizowania  kiermaszu  świątecznego,  z  którego  dochód
przekazany byłby na RR. Zaproponowano też inne formy: np. „fotobudka”.


