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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA TRÓJEK KLASOWYCH nr.17/09/201516

Zebranie odbyło się w następującym składzie :

1.Prezydium Rady Rodziców
-AGNIESZKA JAWORSKA
-JULIA REDKIEWICZ
-ANNA KOBESKO
-ANNA PIKUŁA
-MARCIN BORUCH
-KRZYSZTOF WAWRZYNIAK
2. Przedstawiciele trójek klasowych wg. listy obecności – załącznik nr 1
3. Dyrekcja: Marek Niedzielski, Barbara Sztark, Mirosława Szymosiuk, Małgorzata Hintertan.
4. Pedagog Bożena Sajewicz oraz psycholog Anna Złotnik
5. Opiekunka Samorządu Uczniowskiego Anna Karczewska-May oraz Anna Zbiegień.

Po przywitaniu zebranych przez Agnieszkę Jaworską głos zabrał dyrektor Marek Niedzielski, który
złożył sprawozdanie roczne z dokonań wychowanków szkoły. Przedstawił osiągnięcia uczniów,
wyróżniając klasy, które uzyskały najlepsze średnie oraz cieszyły się najwyższą frekwencję w
minionym roku szkolnym 2014/2015.
Poinformował zebranych o nagrodzie w wysokości 5 tyś. Złotych, jaką szkoła zdobyła za udział w
zawodach sportowych. Do sukcesów zaliczył również to, iż szkoła została laureatem konkursu Zielona
Szkoła.
Przedstawił Plan pracy na bieżący rok szkolny 2015/2016 a w nim między innymi : ankiety, programy
projakościowe mające na celu wspieranie kółek zainteresowań.
Ponadto przekazał informacje o nowej lokalizacji pokoju nauczycielskiego, co związane jest z tym, iż
w bieżącym roku szkolnym utworzono 9 oddziałów klas pierwszych, zatem niezbędną stała się
adaptacja jednego z dwóch pomieszczeń zajmowanych przez nauczycieli na potrzeby świetlicy
szkolnej.
Krótka relacja z corocznego festynu, organizowanego przez naszą szkołę Prozdrowotne Pożegnanie
Lata zaliczyła go na poczet udanych.

Jako kolejna głos zabrała Pani Karczewska –May Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
poruszając problemy związane z działalnością gazetki szkolnej, w której tworzeniu udział biorą
uczniowie naszej szkoły. Pani Karczewska odniosła się również do pisma, które złożyła rada rodziców
w sprawie wyjaśnienia kwestii zasad przeprowadzenia wyborów do Samorządu Uczniowskiego w
bieżącym roku.
Panie Bożena Sajewicz i Anna Złotnik
przedstawiły Program poprawiający dyscyplinę i
bezpieczeństwo w szkole , który to wprowadzony w roku 2014/2015 będzie przez nie kontynuowany.
Pani Dyrektor Barbara Sztark przedstawiła Program wychowawczy i Program profilaktyki, z prośbą o
zatwierdzenie przez Radę Rodziców .
Przewodniczący trójek klasowych mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z ww. programami,
gdyż zostały one przesłane pocztą elektroniczna przez Przewodniczącą RR Agnieszkę Jaworską. Uwagi
zostały następnie przekazane Dyrekcji.
Dyskusji poddano przede wszystkim problemy hałasu i bezpieczeństwa w szkole.
Zarówno przedstawiciele rodziców jak i grona pedagogicznego zauważyli narastające negatywne
zachowania wśród uczniów wywołane min. przeciążeniami sensorycznymi takimi jak np. głośność
dzwonka. Rada Rodziców proponowała zmniejszenie jego głośności, wydzielanie stref ciszy .
Problem bezpieczeństwa w szkole, to zarówno dzieci biegające po
źródłem niebezpieczeństwa są również liczni rodzice przebywający na
lekcyjnych, bądź odbierający uczniów klas 1-3. Proponowano, otwarcie
w czasie dużego natężenia ruchu jak i montaż tablicy świetlnej , na
komunikaty dotyczące wyprowadzanych klas.

korytarzach. Wg. Dyrekcji
jej terenie w czasie zajęć
drugiego wejścia do szkoły
której wyświetlane byłyby

Rodzice zwrócili się prośbą do Dyrekcji ,aby pomyśleć nad zorganizowaniem opieki dla dzieci z
młodszych roczników, które w klasie czwartej będą oczekiwały na rodzica po zakończonych lekcjach
w godzinach popołudniowych. Dyrektor zapewnił, że dzieci te znajdą miejsce w świetlicy.
Dyrekcja poinformowała , że w najbliższym czasie szkoła zorganizuje spotkanie z dietetykiem panią
Kamilą Kuźmin, osoby chętne będą mogły uczestniczyć w spotkaniu.

Na tym zakończono część spotkania z udziałem Dyrekcji i pozostałych osób.
Następnie Pani Agnieszka Jaworska poruszyła temat 9 tyś. oszczędności na koncie RR, które to nie
zostały wydane w poprzednim roku szkolnym . Zaproponowała , aby na następnym zebraniu
przewodniczący trójek klasowych przedstawili swoje pomysły dotyczące przeznaczenia ww. kwoty.
Pierwsze propozycje, jakie padły na zebraniu to min.: ławeczki na korytarzach dla dzieci 1-3, wiata dla
rodziców odbierających pierwszaków, tablica interaktywna informująca, kiedy jaka klasa jest do
odebrania, wymiana ławek dla rodziców w poczekalni.
Następnie przewodnicząca RR ogłosiła głosowanie nad przyjęciem programu profilaktyki i programu
wychowawczego. Odbyły się głosowania jawne.
Uprawnionych do głosowania 32 osoby.
1. Program profilaktyki - za 26 osób, wstrzymało się 6, brak sprzeciwu
2. Program wychowawczy - za 26 osób, wstrzymało się 6, brak sprzeciwu
Następnie poinformowano zebranych Rodziców o podstawowych informacjach dot. wyboru polisy
dla uczniów SP 16. Prezydium RR – po przeprowadzonych negocjacjach- rekomendowało firmę AXA.
Pani Agnieszka Jaworska przedstawiła dwa warianty ubezpieczenia . Na pytania obecnych na Sali

odpowiadał przedstawiciel AXA – Pan Bohdan Lisieczko. Następnie odbyło się głosowanie nad
wyborem danego wariantu w głosowaniu jawnym.
Ubezpieczenie z prowizją 17 000pln na rzecz RR – za 2 osoby, wstrzymało się 9 osób
Ubezpieczenie bez prowizji (rekomendowane przez Prezydium) a co za tym idzie wyższa stawka
ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu oraz kwota 3000pln na poprawę bezpieczeństwa w
szkole - za głosowało 21 osób.
Następnie przewodnicząca RR ogłosiła wybory do Nowego Prezydium. (jeden z dotychczasowych
członków ma już dziecko z gimnazjum, druga z osób zrezygnowała).
Wybory do składu Prezydium Rady Rodziców odbyły się w głosowaniu tajnym.
Komisja rewizyjna : Monika Witkowska, Przemysław Łuczak.
Kandydaci : Agnieszka Jaworska, Julia Redkiewicz, Anna Pikuła, Dominika Gurbin, Katarzyna
Borkowska, Agnieszka Strużek, Anna Kobesko, Marcin Boruch, Grzegorz Ciesiółka.
Po przeliczeniu głosów przez komisję skrutacyjna dostały się osoby:
Agnieszka Jaworska, Julia Redkiewicz, Anna Pikuła, Dominika Gurbin, Katarzyna Borkowska, Agnieszka
Strużek, Anna Kobesko, Marcin Boruch.
Komisja rewizyjna z powodu zbyt późnej godziny zebrania nie została wybrana. W związku z tym do
następnego zebrania pozostaje komisja z zeszłego roku.
Wszystkie głosowania zostaną zapisane w uchwałach.

Załączniki
1. Lista obecności na spotkaniu.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczego.
4. Uchwała w sprawie wyboru wariantu ubezpieczenia.
5. Uchwała w sprawie wyboru składu do Prezydium.

