
Sprawozdanie z Zebrania Rady Rodziców z dnia 8 listopada 2017 

Na zebraniu RR dnia 8 listopada2017 zostały podjęte następujące tematy: 

1. Regulamin Oceniania Zachowania. Rada Rodziców w składzie 19 Przedstawicieli, wstępnie, 

jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem do Dyrekcji szkoły o wycofanie Regulaminu 

Oceniania Zachowania. Uchwałę w tym temacie przygotuje Z-ca Przewodniczącego Rady 

Rodziców. Uchwała zostanie przedłożona Dyrekcji dnia 14 listopada 2017 na zebraniu z 

udziałem Nauczycieli. Rada Rodziców uznała jednocześnie, że niska frekwencja na zebraniu 

nie upoważnia Rady Rodziców do podjęcia ostatecznego stanowiska w tej sprawie, które 

powinno być również poprzedzone dyskusją z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły. Stąd 

ostateczne głosowanie w sprawie Regulaminu Oceniania Zachowania odbędzie się na 

zebraniu Rady Rodziców w dniu 14 listopada 2017r. 

2. Waga plecaków uczniów. Na zebraniu z Nauczycielami 14 listopada 2017 Rada Rodziców 

zgłosi problem zbyt ciężkich plecaków oraz zobliguje Nauczycieli do przekazania kodów do 

elektronicznej wersji podręczników oraz poinformuje o pozostawianiu przez dzieci 

podręczników w szafkach szkolnych.    

3. Finansowanie ze środków Rady Rodziców. Rada Rodziców w składzie 19 Przedstawicieli 

jednogłośnie podjęła decyzję o finansowaniu ze środków Rady Rodziców wyłącznie wydarzeń, 

imprez itp. organizowanych przez RR, obejmujących wszystkich uczniów szkoły. Uchwałę w 

tym temacie przygotuje Z-ca Przewodniczącego Maciej Pajęcki. 

4. Andrzejki. Z okazji Andrzejek 22 listopada 2017 odbędzie się zabawa z udziałem animatorów. 

Strojenie sali przygotują dzieci szkolne.  

5. Mikołajki. 8 grudnia 2017 dla klas IV-VII odbędzie się Mikołajkowa Noc Filmowa z projekcją 

filmów Star Wars i popcornem. Inicjatorkami imprezy są Nauczycielki - Pani Joanna 

Waszkiewicz i Jolanta Kokoszka. Rada Rodziców pokryje koszt posiłków, które zamówi 

intendentka szkolna. Każda klasa deleguje rodziców, którzy przygotują posiłki dla dzieci. 

Popcorn zorganizuje Przewodnicząca Katarzyna Sebzda-Sztul. Mikołajki dla klas młodszych są 

w trakcie organizowania.  

6. „Czytanie na dywanie”. 1 grudnia Rada Rodziców wspólnie z nauczycielami zorganizuje akcję 

„czytanie na dywanie” wspierającą czytelnictwo i „drugie życie książki”. Każde dziecko będzie 

mogło przynieść swoją książkę. Książki będą wystawione do soporzedaży w cenie 5 złotych. 

Przy okazji akcji poprowadzimy kawiarenkę z ciastem, kawą i herbatą. Koordynatorami 

kawiarenki są Ewelina Łaszewska oraz Olga Piotrowska. Każda klasa przygotowuje po 2 ciasta 

do kawiarenki. Środki zebrane ze sprzedaży książek oraz kawiarenki zostaną przeznaczone na 

cele Rady  

7. Sala fizyczno-chemiczna. Otrzymaliśmy informację od Dyrekcji, że przeprowadzony remont 

sali został przeprowadzony w stopniu maksymalnie dostosowującym sale do wymogów. W 

tym temacie nie ma możliwości dokonania zmiany.   

8. Rozliczenie budżetu Stowarzyszenia Nasze Dzieci. Stowarzyszenie nie ujawniło sprawozdania 

finansowego z roku 2016/2017. Sprawę koordynuje Z-ca Przewodniczącego RR Maciej 

Pajęcki. 

 

 


