15-07-2019
Sprawozdanie z pracy Rady Rodziców SP 2 w roku szkolnym 2018/2019
Rada Rodziców w minionym roku szkolnym odbyła trzy zebrania (z udziałem Dyrekcji Szkoły)
oraz podejmowała działania uzgadniane za pośrednictwem Librusa. Pracowaliśmy nad
następującymi tematami:
1

Zatwierdzenie programu profilaktyczno- Program zatwierdziliśmy. Ponadto
wychowawczego Szkoły.
przypomnieliśmy rodzicom w swoich klasach
o wypełnieniu ankiet przygotowanych przez
Szkołę.

2

Zaopiniowanie budżetu Szkoły.

Budżet zaopiniowaliśmy pozytywnie.

3

Zmiany w zasadach działania
monitoringu.

Zdecydowaliśmy o pozostawieniu istniejącego
monitoringu i zgłosiliśmy postulat objęcia
kamerami także placu zabaw.

4

Używanie telefonów komórkowych
przez uczniów na terenie Szkoły.

Uzgodniliśmy zasady (ściśle rzecz biorąc - zakaz),
wpisane następnie do statutu Szkoły.

5

Rozdzielenie terminów zebrań
Uzgodniliśmy z dyrekcją, że zebrania
klasowych w taki sposób, aby ułatwić
ogólnoklasowe będą rozdzielane na dwa dni –
uczestnictwo w nich rodzicom mającym osobno klasy młodsze, osobno starsze.
dzieci w kilku klasach.

6

Redukcja wagi plecaków noszonych
przez uczniów, szczególnie w
młodszych klasach.

7

Zajęcia i działania pozalekcyjne
Zgłaszaliśmy własne propozycje i uwagi, Dyrekcja
dostępne w Szkole (kółka
przedstawiała istniejący stan rzeczy i plany.
zainteresowań, świetlica, chór szkolny). Opiniowaliśmy też używanie niektórych metod
i środków nauczania.
Usprawnienie metod stosowanych
podczas przygotowywania uczniów do Uwzględniając możliwości organizacyjne Szkoły
konkursów (informowanie o konkursie, udało się nam wypracować zadowalający poziom
tych działań. Jest to jednak ze swojej natury temat
nadzorowanie przygotowań).
do stałego obserwowania i ciągłego ulepszania.
Użycie nowoczesnych środków dla
lepszego nauczania – tablice
interaktywne, serwisy w rodzaju
Matlandii itp.

8

9

Szkoła przeprowadziła akcję ważenia plecaków i na
podstawie jej wyników uzgodniliśmy stworzenie
w przyszłym roku szkolnym dodatkowego zapasu
podręczników przechowywanych w szkole, do
użytku na lekcji, aby nie trzeba było ich nosić
z domu.

10 Skuteczność przekazywania informacji
od Szkoły do rodziców (zebrania,
szczególne wydarzenia, konkursy itp.).

Uzgodniliśmy z Dyrekcją działania usprawniające.
Przez większość roku szkolnego informacje od
Szkoły docierały dość skutecznie.

11

Zgłaszaliśmy uwagi i propozycje co do sposobu
prowadzenia lekcji WF i zajęć SKS, oraz wyjść
klas III na basen. Dotyczyły one tak spraw
bieżących, jak i planów organizacyjnych na
przyszły rok szkolny.

Dbanie o zdrowie i sprawność uczniów.
Istotną częścią tego tematu było
organizowanie z puli gminnej
dodatkowych lekcji WF w klasach
młodszych.

12 Rozkład przerw międzylekcyjnych, z
uwzględnieniem rozkładu jazdy
autobusów gminnych.

Ustaliliśmy czas przerw, starając się zapewnić
wystarczający odpoczynek (i możliwość zjedzenia
obiadu), a nie wydłużając nadmiernie całości
pobytu dzieci w szkole.

13 Obiady dla uczniów.

Uzgodniliśmy z Dyrekcją ogólne zasady
współpracy z barem w hali GOKiS oraz firmami
cateringowymi, według których Szkoła będzie w
roku szkolnym 2019/2020 dobierać dostawców.
Opracowaliśmy też wspólnie organizacyjne aspekty
przychodzenia uczniów na obiad do baru w hali.

14 Zmiany w otoczeniu budynku Szkoły .

Uzgodniliśmy z Dyrekcją otwarcie wygodnych
wejść, likwidację kłopotliwych do nadzorowania
zakątków i przekierowanie wyjść dzieci podczas
przerw na boiska, zamiast na plac przed szkołą.

15 Nauczanie dodatkowych języków
Wybraliśmy od roku szkolnego 2019/2020
obcych poza angielskim (jakie języki, ile możliwie wczesne rozpoczęcie nauki drugiego
czasu, od których klas zaczynać naukę). języka, nawet z niedużą intensywnością.
Szczegółowy plan opracowała Szkoła.
16 Uzyskanie z Gminy środków
Stosowny wniosek Rady złożyliśmy w Ratuszu
potrzebnych dla wprowadzenia podziału i taki podział ma zostać wprowadzony w przyszłym
klas na mniejsze grupy podczas lekcji
roku szkolnym.
języków obcych.
17 Plan podziału w roku 2019/2020
finansowanych przez gminę 3 godzin
lekcyjnych pomiędzy WF i język obcy
w klasach młodszych.

Wybraliśmy na przyszły rok jedną z propozycji
przedstawionych przez Dyrekcję.

18 Organizacja rekolekcji wielkanocnych
według nowych zasad, a w
szczególności wsparcie prośby Rady
Rodziców z SP 1, w której bezpieczne
przeprowadzenie dzieci do kościoła jest
trudne.

Rozmowa z proboszczem o przeprowadzeniu
rekolekcji w szkołach nie przyniosła rezultatów,
jednak ze względu na strajk temat stał się
bezprzedmiotowy.

19 Informacja Dyrekcji o zaplanowanych w
Kątach konferencjach dla rodziców na
temat wychowania.
20 Jakość pracy nauczycieli. Przypadki (na Załatwialiśmy takie sprawy indywidualnie, aby
szczęście nieliczne) niegrzecznego
docierać do konkretnych osób i nie rozmywać
zachowania w stosunku do uczniów i
problemu ogólnymi apelami.
niedbałego prowadzenia lekcji, a także
braku poszanowania dla pracy uczniów
lub naruszania statutu.
21 Prośba o zmianę operatora wycieczek
zagranicznych organizowanych pod
koniec roku przez panie Dudziec i
Rewaj. Przyczyną były liczne
uchybienia przewodnika podczas
ostatniej wycieczki.

Prośbę zgłosiliśmy i mamy nadzieję, że ze
sprawniejszym biurem podróży ten bardzo
pożyteczny zwyczaj będzie przez Panie
kontynuowany.

22 Wydelegowanie przedstawicieli Rady
Kandydatura pani Górskiej została przyjęta
Rodziców do komisji oceniającej
i przekazana przez komisję konkursową Ratuszowi.
kandydatów na kandydatów na
Nie było innych kandydatów.
dyrektora SP 2 (jako że w tym roku pani
Agnieszka Górska miała status pełniącej
obowiązki).
23 Wybór oferty grupowego ubezpieczenia Wybraliśmy pozostawienie przedłużonej oferty
na rok 2019/2020 spośród dwóch
tegorocznej, jako lepszej. Zgłosiliśmy prośbę, aby
zaproponowanych.
we wrześniu staranne poinformować o warunkach
ubezpieczania dzieci uczęszczających na
pozalekcyjne zajęcia sportowe (zapis „wyczynowe
uprawnianie sportu” jest mylący).
24 Nagrody dla uczniów na zakończenie
roku.

Udzieliliśmy dofinansowania, a na prośbę Rady
dodana została nowa nagroda dla uczniów, którzy
zrobili największe postępy od roku poprzedniego.
(Dostępna jest zatem z powodów organizacyjnych
w klasach 5-8 i gimnazjalnych).

25 Wystawienie formalnych opinii na temat Wystawiliśmy potrzebne opinie i przekazaliśmy
pracy nauczycieli starających się o
Szkole.
awans na wyższy stopień zawodowy.
26 Zapowiedź zmian w statucie Szkoły,
zwłaszcza w związku z wygaśnięciem
części gimnazjalnej.

Dyrekcja będzie konsultować projekt nowego
statutu z przyszłoroczną Radą.

27 Plany organizacyjne współpracy z
rodzicami na rok 2019/2020.

Uzgodniliśmy utworzenie nowych zespołów
zadaniowych d/s. bezpieczeństwa i d/s. nadania
imienia Szkole. Zrezygnowaliśmy natomiast
z tworzenia Rady Szkoły, ponieważ wszystkie jej
ustawowe funkcje są już zadowalająco realizowane
w obecnych warunkach.

28 Rada nie zajmowała natomiast
formalnego stanowiska w sprawie
strajku nauczycieli.
W kwestii finansów Rady Rodziców, dzięki posiadanemu budżetowi pochodzącemu ze składek
rodziców udało się sfinansować:
1. Nagrody na zabawie karnawałowej.
2. Dodatkowe komplety podręczników do użytku w szkole (w związku z odciążaniem
tornistrów).
3. Część nagród wręczanych na zakończenie roku szkolnego.
4. Szkoła nie skorzystała natomiast ze wstępnie uzgodnionego dofinansowania strojów chóru.
Bardziej szczegółowe protokoły z zebrań Rady oraz inne związane z naszymi pracami dokumenty
znajdują się w szkolnym archiwum. Członkowie tegorocznej Rady odpowiedzą też, oczywiście, na
ewentualne pytania.
Przewodniczący Rady Rodziców
Paweł Pluta

