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Fałkowko 23.09.2016

Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Fałkowie w dniu 23.09.2016
1. Wybrano Prezydium Rady
a) Przewodniczący: Michał Boligłowa
b) Protokolant: Dorota Wichowska
c) Skarbnik: Ilona Labrenz
d) Komisja rewizyjna: Hubert Wichowski, Anna Wiśniewska, Małgorzata Stube
2. Pani pedagog szkolny przedstawiła program profilaktyki.
Opisany został plan działania - sposoby pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Program profilaktyki będzie dotyczył min. przeciwdziałaniu narkomanii.
W ramach programu profilaktyki odbędzie się spotkanie dla rodziców. Spotkanie odbędzie się
w pierwszym semestrze.
Opisany został sposób ewaluacji programu. Odbędzie się pod koniec roku.
Członkowie Rady Rodziców podnieśli wniosek aby na ostatnim spotkaniu Rady Rodziców
zrobić krótkie omówienie realizacji programu profilaktyki.
Pani pedagog oświadczyła, że program profilaktyki będzie dostępny na stronie szkolnej.
3. Pani Teresa Kasprzak przedstawiła szkolny program wychowawczy.
Przedstawiła diagnozę sytuacji wychowawczej w szkole. Program wychowawczy oparty na
wytycznych MEN - Upowszechnianie czytelnictwa i kompetencji informatycznych.
Adresatami programu są rodzice, dzieci, nauczyciele.
Przedstawiono program oddziaływań wychowawczych.
Przedstawiono system nagród i kar dla uczniów. Poinformowano o możliwości wniesienia
przez rodziców odwołania od nałożonej kary.
Pani Kasprzak poinformowała, że szkolny program wychowawczy jest opublikowany na
stronie szkoły.
4. Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia programu wychowawczego. Wszyscy
członkowie Rady Rodziców głosowali za.
5. Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia programu profilaktycznego. Wszyscy
członkowie Rady Rodziców głosowali za.
6. Komisja rewizyjna dokonała odbioru rozliczenia skarbnika Rady Rodziców z roku szkolnego
2015/2016 – pani Beaty Mrozowskiej - z wynikiem pozytywnym.
7. Pani Dyrektor poinformowała o planach podłączeniu do szkoły szybkiego internetu INEA.
Szacowany termin podłączenia 2 miesiące. Podłączenie zostanie zrealizowane min. do sali nr
8. Pani Dyrektor poinformowała o planach założenia dziennika elektronicznego w szkole.
9. Pani Dyrektor poinformowała, iż w starostwie został złożony projekt boiska sportowego,
obejmującego min. boisko do siatkówki, koszykówki, korty tenisowe. Szacowany termin
oddania - od przyszłego roku szkolnego.
10. Pani Dyrektor poinformowała o planach rozbudowy szkoły o dwie sale i szatnie.
11. Rada Rodziców podjęła decyzję o podjęciu działań w celu upowszechnienia świadomości
rodziców o działach Rady oraz ułatwienia kontaktu Rodziców z Radą Rodziców.
12. Rada Rodziców podjęła decyzję o publikacji protokołów z zebrań Rady Rodziców. Publikacja
będzie dostępna na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.
13. Rada Rodziców podjęła decyzję o publikacji rozliczenia wydatków Rady Rodziców za rok
szkolny 2015/2016. Publikacja będzie dostępna na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.
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14. Rada Rodziców założy adres mailowy na potrzeby kontaktu z wszystkich zainteresowanych z
Radą Rodziców. Adres mailowy zostanie opublikowany na stronie szkoły. Administratorem
adresu będzie przewodniczący Rady Rodziców.
15. Rada Rodziców podjęła decyzję o przygotowaniu podsumowania z wydatków funduszy Rady
Rodziców, których celem było doposażenie szkoły.
16. Rada Rodziców ustaliła zarys prelimiarza wydatków na rok szkolny 21016/2017
1) 900 zł – nagrody i dyplomy
2) 300 zł - Dofinasowanie dla dzieci najuboższych
3) 100 zł –szczypce do grilla szkolnego
4) 600 zł – wydatki Mikołajkowe
17. Rada Rodziców wyraziła wolę zorganizowania zabawy karnawałowej.
18. Rada Rodziców podjęła decyzję o przygotowaniu pełnego preliminarza wydatków na
kolejnych zebraniach Rady.
19. Postanowiono, iż zostaną zorganizowane kiermasze klasowe. Przyjęto terminarz kiermaszów
klasowych:
1) Ciasta jesienne (październik) - klasa VI
2) Rogale Marcińskie (listopad) - VB
3) Pierniczki (grudzień) – klasa VA
4) Pączki i faworki na Tłusty Czwartek- klasa IV
5) Babeczki (kwiecień) - klasa IIIB
6) Szarlotki, ciasta (kwiecień) – klasa IIIA
7) Kanapki wiosenne (kwiecień) – klasa II
8) Koktajle i Jogurty (maj) – klasa I
9) Owoce letnie, Galaretka z owocami (czerwiec) – klasa 0
20. Ustalono, iż dokładne terminy kiermaszów zostaną ustalone indywidualne przez
Przewodniczących Klas oraz wychowawcami.
21. Ustalono, że ze względu na małą liczbę uczniów w klasie I, inne klasy pomogą rodzicom w
klasie I zorganizować kiermasz.
22. Pani Dyrektor poinformowała o planowanych dniach wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych: 31.X, 2,4,5.V; 14,16.VI;
23. Rada Rodziców wskazała na przestarzałe wyposażenie Sali komputerowej. Przestarzały
system operacyjny i sprzęt komputerowych. Pani Dyrektor poinformowała, iż w bieżącym
roku budżetowym nie przewidziano modernizacji Sali komputerowej
24. Rada Rodziców wystosowała zapytanie o możliwość zorganizowania drużyny harcerskiej w
szkole. Pani Dyrektor poinformowała, iż do tej pory szkoła nie podejmowała kroków w tym
zakresie. Rada Rodziców zadeklarowała, iż może podjąć kroki w zakresie zorganizowania
harcmistrza do szkoły.
25. Rada Rodziców zwróciła uwagę na brak termostatów (regulatorów grzejników) przy
kaloryferach w klasach szkolnych oraz o negatywnym wpływie przegrzewania na zdrowie
dzieci.

