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1. Pani Dyrektor omówiła działania podjęte w tym roku szkolnym
2. Uruchomiono Szkolny Klub Sportowy 2017 – stąd dodatkowe godziny SKS
3. Zakończono realizację przedsięwzięcia z programu z fundacji Velux –
przeznaczone na oświetlenie, ławki, meble, odmalowanie jednej z klas.
4. Zainstalowano szybki internet w szkole, wykonano kompleksową
modernizację pracowni internetowej. Na terenie gminy to
najnowocześniejsza pracownia w gminie.
5. Przedstawiono plany wdrożenia Dziennik elektronicznego. Od 1 września
będzie używany dziennik elektroniczny.
6. 12. Maja odbędzie się prelekcja z dziećmi przeprowadzona przez policję w
ramach projektu Cyber Bezpieczeństwo.
7. Szkoła została zgłoszona do programu „Nauka kodowania” i
zakwalifikowana do programu. Na chwilę obecną jest oczekiwanie na
dalszy etap.
8. Boisko szkolne – została wyłoniony wykonawca. Na chwilę obecną nie ma
dokładnego harmonogramu prac.
9. Piknik szkolny na Dzień Dziecka w tym roku nie odbędzie się na terenie
szkoły.
10. Na dzień Dziecka planowane są wyjazdy do Krzesiń i Powidza w bazie
wojskowej. Z urzędu gminy jest przeznaczone na dziecko przeznaczone 5
zł.
11. Planowane jest założenie monitoringu w szkole (obejmujący również teren
za szkołą)
12. Są plany rozbudowy parkingu przed szkołą. Rada Rodziców wskazała
konieczność odbycia konsultacji społecznych z rodzicami jako
użytkownikami obecnego parkingu. Ustalono, iż do 31.IV.2017 do Pani
Dyrektor będzie można przekazywać wskazówki i spostrzeżenia dotyczące
parkingu.
13. W planach jest powiększenia szkoły o kolejne sale lekcyjne.

14. Planowany jest wyjazd na Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu –24.IV i
25.IV.
15. Rada Rodziców zgłosiła zapytanie dotyczące wysokości ławek w
poszczególnych klasach – w związku z powstaniem klas 7,8. Pani Dyrektor
poinformowała, iż w miarę możliwości ławki będą dostosowane do
wysokości dzieci.
16. Pani Dyrektor wyraziła zgodę a uruchomienie programu Rady Rodziców
dotyczący dystrybutorów wody w szkole.
17. Omówiono kwestię modernizacji świetlicy szkolnej.
18. Modernizacja świetlicy szkolnej powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 12.
Lipca i nie zakończyć przed nowym rokiem szkolnym.
19. Zgłoszono propozycję modernizacji toalet w szkole.

Podjęte decyzje przez Radę Rodziców:
1. Rada Rodziców ze środków Rady przeznaczy na Dzień Dziecka po 5 zł na
każde dziecko. Rozdysponowanie tych środków do decyzji wychowawców
poszczególnych klas.
2. Uruchomienie programu Rady Rodziców dotyczący dystrybutorów wody w
szkole. Planowane jest jak najszybsze uruchomienie programu – jeszcze w
tym roku szkolnym. Rada Rodziców podpisze na okres 12 miesięcy umowę
z dostawcą. Koszt realizacji projektu zostanie pokryty z funduszy Rady
Rodziców.
20. Rada Rodziców inicjuje projekt modernizacji świetlicy szkolnej. Rada
Rodziców przeznaczy fundusze zgromadzone przez Radę na modernizację
świetlicy. Zaproponuje także kroki modernizacyjne i plany nowego
wyposażenia świetlicy.

