
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 02.02.2016 roku.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18.15. 
Przewodniczącym  zebrania  została  Daria  Wolska,  a  sekretarzem  została  Dorota
Baranowska.

Na zebraniu poruszono następujące zagadnienia:
1. Omówiono pismo z ZDiZ i ustalono, że zostanie skierowane ponowne pismo w

celu określenia terminu realizacji prac zawartych w korespondencji z ZDiZ
2. Stołówka – ustalono, że skierowane zostanie pismo w sprawie prowadzenia

Stołówki.  Propozycja  zmiany  kwalifikacji  obiektu  Stołówka  –  Jadalnia.
Propozycja obniżenia ceny obiadów, zmiany w regulaminie oraz  wystąpienia o
dotację z miasta. Pismo przygotuje Daria Wolska.

3. Wopr – Bezpiecznie nad Wodą – spotkanie nauczycieli, dzieci oraz ratowników
WOPR.  W  akcji  wzięło  udział  8  klas.  W  szkole  na  zajęciach  pojawili  się
ratownicy  wraz  z  psami.  Temat  przygotowała  i  koordynowała  Karolina
Kuśmider. Zaobserwowano:
- brak zainteresowania ze strony nauczycieli,
- dostępne były dwa terminy 12/2015 oraz 01/2016, jednak spotkało się to z
niewielkim zainteresowaniem.

     4. Komisja rekrutacyjna (04/2016) klasy „0” oraz „1” - ustalono, że w komisji   
         rekrutacyjnej obecni będą rodzice z Rady Rodziców: Karolina Kuśmider, Daria  
         Wolska i Dorota Baranowska.
     5. Alarmy ewakuacyjne:

 - stołówka uruchamia alarm,
 - błędy w funkcjonowaniu systemu alarmowego,
 - zła komunikacja w klasach,

- poznanie planów alarmów i ich realizację,
- opadająca kurtyna ( panika dzieci)
- blokada drzwi

Propozycja: - pismo w sprawie funkcjonowania systemu alarmowego w szkole, pismo
przygotuje Pan Zbigniew Chyliński. 
Podjęto  dyskusję  w  sprawie  bezpieczeństwa  oraz  weryfikacji  procedur
bezpieczeństwa.
     6. Higiena świetlicy Aula A0

- bałagan
- niepoprawnie działająca klimatyzacja 
- brak świeżego powietrza
- brudne stoły
- ponowienie prośby o przeprowadzenie rozmowy z firmą sprzątającą
- rodzice posiadają dokumentację zdjęciową
- skierowanie  wniosku o zatrudnienie  pani  woźnej  (kontrola  porządku oraz
czuwanie nad szatniami)

    7. Pismo do dyrekcji w sprawie organizacji Olimpuska (termin zgłoszenia szkoły do
04.03.2016 roku)
    8. Poruszono kwestię motywowania dzieci, nauczyciele wypaleni, nie maja ochoty 
na podjęcie większego zaangażowania, brak motywacji również nauczycieli.
   9. Wyznaczono kolejny termin spotkania na dzień 06.04.2016 roku.


