PROTOKÓŁ
z zebrania Rady Rodziców Nr 1/2016/2017
Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zelkowie, ul. Jana Pawa II 22, 32-082
Bolechowice
Data: 13.09.2016 rok
Obecni:
Maria Zalewska – przedstawiciel z kl. I
Magdalena Wierzbowska – przedstawiciel z kl. II
Andrzej Roszak – przedstawiciel z kl. III
Ewa Żemojcin – przedstawiciel z kl. IV a
Anna Kukuczka - przedstawiciel z kl. IV b
Agata Pająk – przedstawiciel z kl. V
Magdalena Zaczkiewicz – przedstawiciel z kl. VI
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza RR w roku
szkolnym 2016/2017.
(zał. Uchwała nr 2/2016/2017)
3.Wprowadzenie zmiany w regulaminie RR - dodanie paragrafu umożliwiającego
podejmowanie działań na rzecz szkoły/dzieci przez każdego rodzica, przy współpracy z RR
(zał. Uchwała nr 1/2016/2017)
4. Organizacja delegacji uczniów i rodziców NSP w Zelkowie na pogrzeb ś.p. pana
Kazimierza Czekaja.
5. Organizacja środków finansowych przez RR na comiesięczny zakup środków
higienicznych do wszystkich klas w szkole.
6. Sprawa rozbudowy NSP w Zelkowie w związku ze zmianami w systemie edukacji
(wydłużenie okresu edukacji na poziomie podstawowym do kl. VIII) – propozycje i
możliwości zaangażowania rodziców w przyznanie środków na rozbudowę szkoły.
7.Wolne wnioski - kwestie i problemy zgłaszane do RR przez rodziców dzieci szkolnych (do
dyskusji/ wyjaśnienia/ rozwiązania na drodze rozmów z dyrektorem, menadżerem,
właścicielami szkoły).
Ad. 1. Zebranie otworzyła Maria Zalewska jako przewodnicząca RR w poprzednim roku.
Ad. 2.
Zgłoszeni zostali nastepujący kandydaci do pełnienia poszczególnych funkcji w RR:
Przewodnicząca – Maria Zalewska
Wiceprzewodnicząca – Magdalena Zaczkiewicz
Skarbnik – Agata Pająk
Sekretarz – Ewa Żemojcin.
Kandydaci wyrazili zgodę i przyjęli propnowane im funkcje, przy pełnym popraciu
pozostałych członków spotkania.
(zał. Uchwała nr 2/2016/2017)

Ad. 3.
Przedyskutowanie potrzeby delegowania rodziców do przeprowadzenia konkretnych działań
na rzecz dzieci/ szkoły w formie zespołów skłądających się z przynajmniej jednego członak
RR oraz jednego rodzica. W tym celu ustalono wprowadzenie zmiany w regulaminie RR - §
5, pkt 9, w następującym brzmieniu:
„Rada może powoływać zespoły złożone z co najmniej jednego członka Rady oraz chętnych
spośród pozostałych Rodziców ze Szkoły w celu przygotowania i wykonania konkretnego
zadania. Zespół jest powoływany Uchwałą Rady i działa od momentu powołania do
zamknięcia i rozliczenia zadania.“ (zał. Uchwała nr 1/2016/2017)

Ad. 4.
Rada Rodziców zamówiła wiązankę pogrzebową od rodziców i dzieci NSP w Zelkowie,
której koszt (55 zł) podzielony został na wszystkie klasy (7,90 od klasy – prosimy, by tą
kwotę skarbnicy poszczególnych klas ujęli w wydatkach klasowych za miesiąc wrzesień;
osoby, które nie chcą partycypować w tych kosztach prosimy o indywidualne uzgodnienia ze
skarbnikiem w swojej klasie).
Pogrzeb ś.p. pana Kazimierza Czekaja będzie miał miejsce na salwatorskim cmentarzu, dnia
15.09.2016 r o godzinie 14.00.
Delegacja rodziców i uczniów oraz przedstawicieli grona pedagogicznego odjedzie
z parkingu przy NSP w Zelkowie o godzinie 13.00.

Ad 5.
W związku z tym, że klasy mają lekcje w różnych salach w ciągu dnia (nie wszystkie klasy
mają własne sale, co powoduje większe zużycie środków higienicznych w niektórych z sal)
RR, na wniosek Rodziców, występuje z propozycją stałej składki na comiesięczny zakup
środków higienicznych tj. ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, mydła w
płynie, do każdej z sal lekcyjnych. Koszt prognostyczny na jedno dziecko to 2 zł/miesiąc (do
weryfikacji do końca września, czy kwota okaże się wystarczająca).
Prosimy by skarbnicy poszczególnych klas pomnożyli podaną kwotę przez liczbę dzieci w
klasie i przekazali sumę skarbnikowi RR – pani Agacie Pająk.
RR będzie co miesiąc robić zakupy w/w środków, co pozwoli zrezygnować z robienia
indywidualnych zakupów klasowych.

Ad. 6.
Ustalenie spotkania w Gminie Zabierzów z panią Wójt – termin spotkania ustala Anna
Kukuczka.
W spotkaniu weźmie udział delegacja RR w składzie: Anna Kukuczka; Magdalena
Wierzbowska; Andrzej Roszak, Maria Zalewska
Cel spotkania:
- uzyskanie informacji o nowych możliwościach pozyskania funduszy na rozbudowę
NSP w Zelkowie w szybkim tempie z uwagi na zmiany w systemie kształcenia (8
klas szkoły podstawowej)

Ad. 7.
a) Rodzice zgłaszają konieczność poprawy komunikacji między szkołą (dyrektorem/

menadżerem) a rodzicami – informacje przekazywane przez dzieci nie są
wystarczające. Prosimy o uruchomienie komunikacji poprzez maile do wszystkich
rodziców. Ponadto, ta sama aktualna informacja powinna być ogłoszona na tablicy
informacyjnej w szkole i umieszczona na stronie internetowej szkoły. (rozmowa RR
z panią Dyrektor)
b) Kiedy ruszy dziennik elektroniczny? Dla wielu rodziców aspekt ten, który wpisuje się
w powyższy punkt dotyczący komunikacji szkoła-rodzice, jest bardzo istotny.
Właścicielka szkoły i Pan Manager obiecywali, że dziennik elektroniczny ruszy od
tego roku szkolnego. Nie satysfakcjonuje nas informacja, że dziennik zostanie
uruchomiony od II półrocza. (rozmowa RR z panią Dyrektor, panem Menadżerem i
panią Właścicielką)
c) Strona www.slonecznewzgorze.pl jest mało czytelna, „półpusta“, brakuje w niej
inforamacji, takich jak: menu, skład kadry nauczycielskiej i pedagicznej, kontakt do
dyrekcji i poszczególnych nauczycieli. Informacje o zajęciach dodatkowych
pojawiają się w Aktualnościach, w zupełnie przypadkowej kolejności. (rozmowa RR
z panią Dyrektor).
d) Czy trasa dowozu porannego dzieci do szkoły z Bolechowic mogłaby być przesunięta
o jeden przystanek (na skrzyżowanie ulic Jurajskiej, Skotnickiej i Siedliski); bus
który zatrzymuje się na przystanku „Centrum“ w Bolechowicach i tak czeka kilka
minut na tym przystanku. W okolicach w/w skrzyżowania ulic jest docelowo czworo
dzieci, które mogły by właśnie tam wsiadać. (rozmowa RR z panią Dyrektor i panią
Właścicielką)
e) obserwacja/ analiza menu obiadowego przez miesiąc wrzesień – jak często są
serwowane dania z drobiu (zajmuje się Magdalena Wierzbowska)
f) wyjaśnienie sprawy dzwonka, ktory dzwoni w połowie 8 lekcji - aktualizacja
ustawień dzwonka. (rozmowa RR z panią Dyrektor)
g) przemyślenie i zmiana planu godzin W-fu dla kl. V i VI we wtorki: rano 2 godz. WFu + 1 godz. tenisa na koniec lekcji); w inne dni plan lekcji wypełniony przedmiotami
wymagającymi dużego skupienia – brak zrównoważenia aktywności ruchowej i
umysłowej. (rozmowa RR z panią Dyrektor)
h) czy lista najlepszych uczniów ze szkoły do stipendium naukowego została zgłoszona
w Gzeasie/ Gminie? Czy fundusz z GOPSu na rok kalendarzowy 2016 został już
wydany i na co? - (pytania do pani Dyrektor i pana Menadżera - zajmuje się Agata
Pająk)
i) pytanie do pani Dyrektor o możliwości pozyskania grantów w gminie i nie tylko, czy
RR może jakoś wspomóc te działania? (rozmawia RR)
j) informacja od pana Menadżera – sprawa założenia fundacji przez właścicieli jest w
toku - pytania na jakim jest etapie, jak to pomoże i kiedy w pozyskiwaniu
dodatkowych funuszy na rozwój szkoły? (rozmawia RR)
k) konieczność poprawy wentylacji na świetlicy i w salach lekcyjnych (rozmowa RR
z panią Właścicielką)

l) dlaczego dzieci z kl. IV muszą wyjeżdżać na basen do Zabierzowa o godzinie 7.40,
skoro zajęcia na basenie zaczynają o godzinie 8.30.? Czy da się zmienić godzinę
odjazdu busa spod szkoły? (rozmowa RR z panią Dyrektor, z panią Właścicielką)
m) czy jest zastępstwo za panią od matematyki w klasach IV-VI? Jak długo nie będzie
pani od matematyki i kto w tym czasie poprowadzi zajęcia matematyczne we
wszystkich klasach? (rozmowa RR z panią Dyrektor)

Protokół sporządziła:

Przewodniczący zebrania:

Ewa Żemojcin

Maria Zalewska

Rada Rodziców:
1. ................................................... – Przewodniczący
2. ................................................... – Wiceprzewodniczący
3. ................................................... – Skarbnik
4. ................................................... – Sekretarz
5. ...................................................
6. ...................................................
7. ...................................................

