SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
5 listopada 2015 r.

Spotkanie Rady Rodziców rozpoczęła pani Dyrektor Rojek witając
uczestników i wspominając członków RR, którzy przedwcześnie odeszli do
lepszego świata. Poprosiła rodziców, aby zadbali o to, by dzieci we właściwy
sposób potrafiły uczcić dzień Wszystkich Świętych.
Pani Dyrektor przekazała podczas spotkania RR następujące informacje:
- przekazano i zamontowano w szkole 8 nowych tablic interaktywnych,
- realizacja szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego przebiega
zgodnie z planem,
- prezes fundacji „Odyseja Umysłów” przesłał podziękowanie dla RR za
sfinansowanie udziału uczniów w tegorocznym konkursie,
- w dalszym ciągu rodzice przywożący uczniów do szkoły i wjeżdżający na
parking szkolny stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, pani
Dyrektor zamierza prosić Policję o interwencję, gdy Rodzice notorycznie nie
będą przestrzegać bezpieczeństwa dzieci. Członkowie RR zostali zobowiązani, o
zaapelowanie w tej sprawie do rodziców w czasie zebrań,
- pani Dyrektor przedstawiła pismo byłego Ministra Edukacji Narodowej
dotyczące kwestii nieobowiązkowego ubezpieczenia uczniów od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
- odniosła się również do planów nowego Ministra Edukacji dotyczących
likwidacji gimnazjów.
W kolejnej części spotkania pan Skibiński przedstawił odpowiedź władz
miasta dotyczącą planów modernizacji ulicy Tysiąclecia w latach 2015 – 2018 w
zależności od środków w budżecie miasta. (załącznik nr 1).
Wywiązała się dyskusja na temat potrzeby remontu drogi. Pani Dyrektor
oświadczyła, że w sprawie naprawy drogi działa wiele osób na różnych
płaszczyznach, i ma nadzieję, że te wspólne wysiłki przyniosą oczekiwane
rezultaty.

Następnie zabrała głos pani Wioletta Borys – Stachowiak udzielając
odpowiedzi na pytanie dotyczące opłat za wynajem sal w szkole. Stwierdziła, iż
przekazywanie części dochodów z wynajmu pomieszczeń szkoły jest
niemożliwe, gdyż tak mówi ustawa z 2013 r.
Rodzice zaproponowali, aby wysłać pisma do różnych firm z prośbą o to,
by wykonały nową wylewkę na boisku asfaltowym. Zaniepokoili się również
tym, że nie działa szkolna strona internetowa. Pan Skibiński zadeklarował, że od
najbliższej soboty będzie działała bez zastrzeżeń.
Ostatnia część spotkania dotyczyła organizacji Balu z Dwójką. Ustalono,
że:
- bal odbędzie się 06.02.2016 r. w TKKF,
- oprawę muzyczną zapewni dj Wolfie,
- nagrody rzeczowe można przynosić do połowy stycznia.
Wybrano wzór plakatów reklamujących imprezę przygotowanych przez panią
Kowalską i pana Skibińskiego. Zaproponowano, aby jedną z atrakcji było
karaoke i usługi wizażystki.
Termin kolejnego spotkania ustalono na 10.12.2015 r o godz 17:30.

