Sprawozdanie ze spotkania Dyrekcji Sp16 z członkami Prezydium Rady Rodziców

Spotkanie odbyło się dnia 26 listopada 2015r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele dyrekcji Sp16 : Pan Marek Niedzielski
oraz Panie: Barbara Sztark i Małgorzata Hintertan . Prezydium Rady Rodziców reprezentowały Agnieszka Jaworska,

Katarzyna Borkowska , Anna Kobesko, Julia Redkiewicz , Anna Pikula , Dominika Gurbin. Po oficjalnym przedstawieniu
nowego składu Prezydium, przyjęto następujący harmonogram rozmowy:

Jako pierwsze poruszone zostały tematy związane z docierającymi do przedstawicieli RR pytaniami rodziców

odnośnie organizacji przerw międzylekcyjnych oraz odbioru dzieci ze szkoły. Głos zabrał Pan Dyrektor przedstawiając
ustalania grona pedagogicznego . Zarządzono, że w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad poszczególnymi klasami
będą sprawować wychowawcy. Sytuacja ta podyktowana jest zarówno zaleceniami kuratorium, które wizytowało w naszej

szkole , jak i informacjami rodziców klas młodszych zaniepokojonych bezpieczeństwem dzieci . Pan Dyrektor zapewniał, iż
pauzy będą przeprowadzane w formie ćwiczeń fizycznych, oddechowych, relaksacyjnych z elementami muzykoterapii.

Całkowite zniesienie dzwonków w szkole – wg. Informacji Dyrekcji -pozwala uczniom na naukę organizacji czasu pracy oraz
samokontrolę i odpowiedzialności za jak najlepsze wykonanie zadania. Daje też możliwość indywidualnego toku lekcji z

uwzględnieniem potrzeb klasy do odpoczynku. Zarówno grono pedagogiczne jak i rodzice zauważyli, że wpłynęło ono
pozytywnie na poprawę zachowania, wyciszenie dzieci.

W związku z tym systemem pracy- członkowie Prezydium prosili Dyrekcję o zwrócenie szczególnej uwagi na higienę pracy,
czyli potrzebę częstego przewietrzania pomieszczeń jak i wyprowadzanie uczniów na dwór.

Omówiono również zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły . Pan Dyrektor wyraźnie podkreślił, iż rodzice którzy
przyprowadzają swoje pociech po” dzwonku” nie będą mieli prawa do wejścia na teren szkoły. Dziecko odebrane przez

pracownika szkoły zostanie zaprowadzone do klasy w której odbywa lekcje. Grono pedagogiczne prosi o punktualność ,

spóźnienia bardzo często dezorganizują zajęcia dydaktyczne szczególnie w klasach młodszych np. uniemożliwiają wyjścia na
wf.

Ustalono także, że rodzice klas 3C, 3D, 3E, 3F będą mogli odbierać dzieci z szatni . Natomiast osoby przyprowadzające
podopiecznych po godzinie 16 na zajęcia pozalekcyjne. będą mogli przebywać na terenie szkoły ,a co za tym idzie czekać
pod salami, w których się one odbywają .

Drugim powiązanym tematem dyskusji stała się kwota 3000pln, która ma zostać przekazana przez firmę AXA na poprawę
bezpieczeństwa w szkole. Członkowie prezydium proponowali, aby zabezpieczyć stopnie schodów prowadzących na

poszczególne piętra taśmami antypoślizgowymi oraz wyznaczyć strefy dla rodziców oczekujących na odbiór dzieci w holu
głównym szkoły. Nie da się bowiem nie zauważyć, iż rodzice, którzy właśnie odebrali swoje pociechy najczęściej stają w
ciągu komunikacyjnym prowadzącym z klatki schodowej do „korytarza świetlicowego” lub w przejściu do mniejszego holu i
dalej na zewnątrz budynku. Wierzymy więc,że wyznaczenie stref poczekalni usprawni komunikację w tym rejonie.

Pan Dyrektor poinformował Prezydium o pytaniach docierających do sekretariatu szkoły odnośnie możliwości zakupu

lub odbioru zakupionych mundurków szkolnych.

Wiele wprowadzonych rozwiązań nie przyniosło zamierzonego skutku, do dziś bowiem w siedzibie RR jak i na portierni

znajdują się opłacone i nieodebrane zamówienia. Postanowiono zatem ustalić stałe godziny dyżurów, które pełnić będą

członkowie Prezydium RR w określonych tygodniach miesiąca, a o których poinformowany zostanie również sekretariat
szkoły. Rozważano również prowadzenie bieżącej sprzedaży w dniach ,w których odbywają się zebrania z rodzicami.
Poruszono również kwestię tegorocznych płatności na RR.

Kolejną istotną kwestią poruszoną na spotkaniu było wydatkowanie kwoty 9000 pln, która to w poprzednim roku

szkolnym uchwałą Rady przeznaczona miały być na wymianę drzwi wewnętrznych parteru starej części szkoły. Ostatecznie

cel ten nie został jednak zrealizowany, a na poprzednim spotkaniu Trójek Klasowych poproszono przedstawicieli klas o
propozycje dotyczące wykorzystania ich w roku bieżącym.

Pan Dyrektor zapewnił nas o pozyskaniu funduszy z Urzędu Miasta na przeprowadzenie remontu ww. drzwi w dogodnym
tj. wolnym od zajęć terminie. Jednocześnie poinformował o problemach, jakie rodzi eksploatowany sprzęt elektroniczny tj.
rzutniki, tablice interaktywne oraz brak możliwości finansowania ich wymiany z budżetu szkoły. Ponieważ sytuacja
podyktowana jest głównie finansami , o zapoznanie z nią Państwa poprosiliśmy Pana dyrektora Marka Niedzielskiego na
najbliższym spotkaniu trójek klasowych.

Podczas spotkania dyskutowano również nad projektem preliminarza, który zostanie podany do głosowania dnia 07.
grudnia 2015r na planowanym w tym dniu spotkaniu Przewodniczących Trójek Klasowych.

Dyrekcja dała nam również zgodę na powieszenie w holu szkoły dużej tablicy korkowej pozwalającej na pełniejsze
przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania Rady Rodziców w SP nr 16.

