
Gdańsk, 2016.04.12

Protokół z zebrania Rady Rodziców Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku przy ulicy

Azaliowej 18 z dnia 12 kwietnia 2016

1. Prowadząca zebranie: Daria Wolska

Sekretarz: Dorota Baranowska

2. Podsumowanie zebrania z 02.02.2016

- pismo do ZDiZ w sprawie uściślenia terminów wykonania prac zostało wysłane mailem

29.02.2016.

- pismo w sprawie stołówki – ustalono, że najpierw spróbujemy porozmawiać z Dyrektorem

Szkoły, a następnie skierujemy pismo w sprawie stołówki w zależności od wyniku rozmów

- alarmy –  zrezygnowano  z  pisma,  alarmy nie  powtórzyły  się,  pojawiła  się  propozycja

przeszkolenia personelu w zakresie postępowania w przypadku alarmu w ciepły dzień, aby

dzieci nie marzły

3. Ubezpieczenie  NNW  uczniów  na  rok  2016/2017  –  kontakt  z  firmą  która  zapewniała

ubezpieczenie  w  zeszłym  roku,  ewentualne  po  uzyskaniu  zgody  Dyrektora  Szkoły

ogłoszenie na stronach szkoły o zbieranych ofertach ubezpieczeń.

4. Dobór filmów na zajęciach opiekuńczych – zostało ustalone, że Rada Rodziców wystosuje

pismo do Dyrektora Szkoły o ograniczeniu emisji filmów i bajek i dostosowaniu repertuaru

do wieku potencjalnych widzów.

5. Festy rodzinny – p. Piekarska przedstawiła propozycje na festyn oraz poprosiła rodziców o

włączenie  się  w jego  organizację.  Ustalono,  że  w  klasach  zostaną  rozesłane  prośby do

rodziców o zgłaszanie pomysłów atrakcji w trakcie festynu oraz prośby o włączenie się w

jego organizację.

6. Korzystanie z boisk szkolnych i terenów zielonych przez uczniów PSP – została odczytana

wiadomość od Dyrektora Szkoły o godzinach udostępnienia patio, oraz godzinach otwarcia

furtki na patio. Padło pytanie związane z dostępem do rowerów zaparkowanych na patio w

godzinach,  kiedy  furtka  jest  zamknięta  –  kwestia  do  uszczegółowienia  na  spotkaniu  z

Dyrektorem.

7. Temperatura powietrza i wody na basenie – ustalono, że komfort temperatury  odczuwalnej

na basenie się poprawił.

8. Organizacja racy szkoły w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty – temat nie

został rozwinięty.

9. Organizacja  pracy  szkoły  w  orku  2016/2017  –  pokrywanie  się  zajęć  wyrównawczych,

kompensacyjno – korekcyjnych, gimnastyki korekcyjnej i innych. 

Prezydium Rady Rodziców przekazało informację od Dyrektora,  że w czerwcu zostanie

opublikowany  plan  lekcji  i  zajęć  dodatkowych.  Nabór  do  świetlicy  zostanie

przeprowadzony w czerwcu do 10 lipca.

10. Wolne wnioski – informacja od dyrektora, że w roku 2016/2017 zostanie zwiększona liczba

nauczycieli zajmujących się opieką świetlicową.

11. Termin kolejnego zebrania  –  wstępnie  ustalono,  że  zebranie  odbędzie  się  18.05.2016 w

związku z organizacją festynu.


