
Sprawozdanie z zebrania Rr 17.01.2017r
Na początku oddaliśmy głos Pani dyrektor Beacie Radomskiej,która omówiła z nami :
1.Szkoła bierze udział w pilotażowym programie „Bieg po zdrowie” organizowanym przez 
Powiatowy Inspektorat Sanitarna. Koordynatorem jest Pani Joanna Wojciechowska,wychowawca 
4a
2.”Cała szkoła czyta” to program , w którym dzieci z klas 4-6 czytaja na głos młodszym,seniorom 
lub innym wybranym przez siebie.Koordynatorem programu są uczniowie z Samorządu szkolnego.
Pierwsza grupa uczniów będzie czytać Przedszkolakom.
3.Nauczyciele   z naszej szkoły wraz z nauczycielami z przedszkoli organizują program dla 
przedszkolaków „Szczęśliwy start”
5ci i 6cio latki będą brały udział w lekcjach otwartych,spotkaniach z uczniami ,tak by rozpoczęcie 
nauki w szkole było dla nich przyjemnością.
4.Debata w Gminie na temat Reformy oświaty – wszystkich zainteresowanych zapraszamy
Debata już się oczywiscie odbyła,wszelkie informacje dostępne na stronie UG
Rozmawialiśmy  także o :
-wprowadzeniu drugieo języka obcego dla ucznów nowych , siódmych klas,
-o możliwym strajku ZNP ,który miałby się odbyc w marcu

– 31.01 br ZNP ma przedstawić pytanie/pytania na ewentualne referendum dotyczące 
Reformy oświaty

– rozmawialiśmy także o najkorzystniejszych dla uczniów zmianach podyktowanych 
odgórnymi zmianami w systemie szkolnictwa

Następnie przegłosowaliśmy wniosek Pani Joanny Kalemby o dofinansowanie nagród w konkursie 
plastycznym „Bałwan”
konkurs dla trzech kategorii wiekowych
klasy 1 - 3
klasy 4
klasy 5 – 6
potrzebne jest 420 zł
wniosek przyjęty jednogłośnie

Konkurs fotograficzny  „Zaskocz wiosnę” zostanie ogłoszony 1 marca
Zapraszamy wszystkich uczniów do fotografowania budzącej się wiosny!!!
Nagrody będą bardzo atrakcyjne:)

Konkurs „ Zrób coś pożytecznego z czegoś niepotrzebnego „ wymaga jeszcze 
dopracowania,zajmiemy się ta sprawą na kolejnym zebraniu.

Rr chciała by także usprawnić sprawę wydłużenia czasu między wystawianiem propozycji ocen
a konsultacji z rodzicami tak by dać uczniom możliwość na ewentualnego „poprawiania „ tychże 
ocen.

Omawialiśmy także zorganizowanie zajęć szachowych w naszej Szkole , wielu rodziców i uczniów 
jest zainteresowanych takimi zajęciami.

Zastanawialiśmy się nad spożytkowaniem środków RR tak by każdy uczeń skorzystał z owych 
srodków,mamy kilka propozycji,najnowsza jest doposażenie lub wręcz stworzenie pracowni 
np.:chemicznej  lub innej dla nowopowstałych klas siódmych i ósmych .
Sprawdzimy czy jesteśmy w stanie zrealizować taki pomysł.



Środki RR to obecnie około 34 tys zł
mamy 63% wpłat,całkiem nieżle,w dalszym ciągu można wpłacać składki na RR.

Dziękujemy wszystkim za przybycie,liczymy na kolejne głosy w sprawach dotyczących naszej 
szkoły,tym bardziej teraz,gdy tyle zmian przed nami.
My staramy się ,by nasz głos i nasze działania były coraz bardziej zauważalne dla wszystkich dzieci
oraz rodziców
Zachęcamy do udziału w kolejnym zebranie,które odbędzie się 7 .o3.2017 o godzinie 18.00 w 
stołówce szkolnej
Zapraszamy !!!


