Posiedzenie Rady Rodziców tryb zdalny - robocze
Czwartek 09.12.2021

─
Dnia 09.12.2021 odbyło się nieformalne posiedzenie
Rady Rodziców w trybie zdalnym, miało ono
charakter roboczy. Posiedzenie otworzyła
Przewodnicząca RR - Aleksandra Cybula poddała
głosowaniu formę tego spotkania. Zebrane kworum
jednomyślnie zadecydowało o przejściu w tryb
nieoficjalny, który nie będzie protokołowany.

Plan spotkania
W pierwszej części spotkania zostały omówione odpowiedzi na pytania
skierowane do Pani Dyrektor. Przewodnicząca przekazała przedstawicielom
klas poniższe informacje. W drugiej części odbyła się otwarta dyskusja na
temat nowych inicjatyw i zgłoszonych na posiedzeniu wniosków.
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1. Szkoła nie przystąpiła do programu "Owoce i warzywa w szkole" ze względu na
niestabilną sytuację pandemiczną i trudności wynikające z realizacji tego programu
w sytuacji kiedy kilka klas przechodzi na naukę zdalną.

2. Samorząd uczniowski na prośbę Dyrekcji został zobowiązany do przeprowadzenia
ankiety by zbadać potrzeby dzieci dotyczące cichej strefy w szkole w części dla klas
4-8. Szkoła otrzymała wyposażenie (rodzic liceum przekazał meble i elementy
wyciszające po zamknięciu biura na potrzeby użytku szkoły) w planach jest
wykorzystanie tych elementów do stowarzyszenia takie strefy i zapewnieniu
dzieciom miejsca izolacji i wyciszenia.
Pufy nie należą do sprzętów, które można skutecznie zdezynfekować i zgodnie z
wytycznymi GIS, MEiN i MZ nie będą chwilowo używane.
Strefa ciszy dla klas I-III nie funkcjonuje ponieważ nie ma miejsca, w którym można
ją zorganizować, klasy funkcjonują w systemie bez dzwonkowym co zapewnia o
wiele większy komfort uczniom.

3. Nowa stron szkoły jest już postawiona - wymaga jednak odpowiedniej korekty i
uzupełnienia budowa strony planowo powinna zakończyć się i być udostępniona do
użytku z początkiem nowego roku kalendarzowego.

4. Wycieczki i wyjazdy są w naszej szkole organizowane cały czas. Nie istnieje żaden
zakaz dotyczący planowania wyjazdów kilkudniowych, natomiast Dyrekcja apeluje, o
zdrowy rozsadek nakazuje ostrożność w tym względzie. Trudno przewidzieć z
wyprzedzeniem rozwój sytuacji epidemicznej, a co za tym idzie ewentualne
zakażenia w klasie i skutki odwołania takiej imprezy. Dotyczy to również
konsekwencji finansowych związanych z umowami. Z powyższych powodów nie
przewiduje się organizowania „zielonej szkoły” jako wyjazdu wielu klas w tym
samym czasie podczas pandemii. Ponadto wiem, że w każdej klasie są wśród
rodziców zwolennicy i przeciwnicy takich pomysłów w obecnej sytuacji.

Nowe sprawy
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5. Został poruszony temat organizacji i planowania konkursów i zawodów
międzyszkolnych. Rodzice zgłosili potrzebę wypracowania wspólnych standardów,
które zapewnią dzieciom przygotowanie do zawodów i odpowiednie zaangażowanie
kadry sportowej w planowanie i organizację wyjść na zawody sportowe. Ustalono, że
by dzieci odczuwały satysfakcję z osiągania sukcesów sportowych potrzebują
zaangażowania i troski swoich trenerów a także uznania ze strony szkoły. Istnieje
także potrzeba wcześniejszego planowania wyjść na zawody sportowe tak by
uczestnicy mogli się przygotować przed zawodami. Wnioski te zostaną
przedstawione Dyrekcji szkoły.
6. Został przedstawiony film promujący wśród uczniów konkursu: Budżet Uczniowski.
Rodzice zostali zobowiązani do wprowadzenia wychowawców i rodziców wszystkich
dzieci w swoich klasach.
7. Ustalono, że przed zebraniami w klasach Przewodnicząca przekaże notatkę do
zaprezentowania na zebraniach w klasach i udostępni film o budżecie uczniowskim
by według decyzji rodziców mógł być zaprezentowany na tymże spotkaniu. Do Rady
docierały sygnały, że rodzice w latach poprzednich nie mieli informacji o tym
przedsięwzięciu. Wyciągnięto wnioski, że należy informować i przypominać o
konkursie i zasadach uczestnictwa.
8. Podjęta została rozmowa na temat nowych działań Rady Rodziców w kolejnym
półroczu, wspólna burza mózgów wygenerowała nowe inicjatyw, które zostaną
opisane w punkcie: nowe pomysły/plany/cele.

Nowe pomysły/ plany / cele
●

Pamięć o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły - kartka i
upominek od dzieci i rodziców na święta.

●

Wywiad w bibliotece szkolnej jakie są braki książkowe i zebranie zalegających
lektur szkolnych z prywatnych księgozbiorów wśród dzieci z naszej szkoły.

●

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Samorządu Szkolnego wspólne działania - stworzenie "Małej Rady Szkoły"

●

Współpraca z dziećmi i wychowawcą w swoich klasach motywująca do
wzięcia udziału w Budżecie Uczniowskim

●

Współpraca z biblioteką i dyrekcja wspierająca edukację dzieci i kadry
nauczycielskiej w odkrywaniu nowych technik uczenia się czy komunikacji z
dziećmi. ( Zakup literatury, organizacja szkoleń) wspólny rozwój.
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●

Przewodnicząca zgłosi naszą szkołę do fundacji wspierającej pozyskiwanie
funduszy na rzecz Rady Rodziców z 1% podatku.

Plan następnego spotkania
Kolejne posiedzenie ma się odbyć zgodnie z harmonogramem i w normalnym trybie.
Forma posiedzenia będzie zależała od sytuacji epidemicznej w szkole w styczniu.
Przedstawiciele zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.

