PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW z dnia 17.09.2018
(1 – ROK SZKOLNY 2018/2019)
14 rodziców - przedstawicieli trójek klasowych
pan mgr Krzysztof Goleń - p.o. dyrektora szkoły
pani mgr Urszula Białek - przedstawicielka wuefistów
pani mgr Adela Ewa Stawińska - przedstawicielka pracowników biblioteki
Sekretarz: Eliza Rudzińska
Obecni:

1. Wybory do Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
Skład nowego Zarządu:
Przewodnicząca – Joanna Rańda
Zastępca przewodniczącej ze strony SP nr 45 – Patrycja Szuszkiewicz
Zastępca przewodniczącej ze strony OSM nr 2 – Aneta Charaś – Włodarczyk
Skarbnik – Iwona Bednarz – Misa
Sekretarz – Eliza Rudzińska.
2. Strona internetowa szkoły
W najbliższym czasie, w planach dyrekcji szkoły jest stworzenie nowej, prostej,
funkcjonalnej strony internetowej dla ZS nr 9 oraz wyznaczenie nowego administratora
strony. Prośba, poprzez RR, do rodziców uczniów, o wszelkie sugestie, sformułowanie
potrzeb i propozycji dotyczących tego projektu.
3. Plany remontowe i budowlane szkoły
a. Dyrekcja, mając na celu stworzenie szkoły bardziej przyjaznej i bezpiecznej dla
dzieci, przedstawiła wstępne propozycje dotyczące wymiany okien, ożywienia
ścian kolorami oraz remontu tarasu – galerii.
b. Planowany jest konkurs plastyczny dla uczniów szkoły, na ciekawe graffitti o
tematyce okołoszkolnej oraz zagospodarowanie przestrzeni w obrębie galerii.
c. Miejscem, które powinno zostać odpowiednio zagospodarowane jest korytarz
przy sekretariacie i gabinetach dyrekcji szkoły, pełniący najczęściej funkcję
poczekalni dla rodziców - interesantów. Powinny się tam znaleźć nowe krzesła
i stolik.
d. Planowany jest remont sali gimnastycznej - likwidacja sceny, znajdującej się w
tylnej części sali i postawienie w tym miejscu sali lustrzanej do ćwiczeń.
Zaadaptowany zostanie także strych nad salą gimnastyczną i przekształcony w
sale do ćwiczeń.
e. We wszystkich powyższych kwestiach, bardzo cenna będzie pomoc ze strony
rodziców, dotycząca projektów, przebudowy i nowego wyposażenia
(poszukiwani są szczególnie architekci oraz specjaliści budownictwa).
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4. Telefony komórkowe
Dyrekcja, z pełną aprobatą RR, podjęła decyzję o znacznym ograniczeniu korzystania
z telefonów komórkowych przez uczniów, szczególnie podczas lekcji. Zasada ta będzie
wpisana w Regulamin Szkoły. Zaproponowano, aby wyznaczyć na terenie szkoły
specjalne miejsca (budki telefoniczne), z których można telefonować do rodziców. W
sytuacji niedostosowania się ucznia do nowych zasad, telefon zostanie zabrany przez
nauczyciela i odebrany może być jedynie przez rodzica.
5. Niszczenie mienia szkoły
Z uwagi na poważne zniszczenia mienia szkoły dokonywane przez uczniów, które mają
miejsce w ostatnich latach, poproszono RR, aby w sprawach wychowawczych rodzice
współpracowali z nauczycielami w sposób szczególny. Uczniowie dokonujący
zniszczeń powinni odczuć konsekwencje swoich czynów, dlatego podjęto decyzję, że
za zniszczone mienie szkoły koszty ponosić będą rodzice w sposób indywidualny.
6. Ocena z WF
Przedstawiciel wuefistów, z uwagi na powtarzający się temat, przedstawił ogólne
wymagania na ocenę celującą z przedmiotu wychowanie fizyczne. Podkreślił, że udział
w zawodach lub trenowanie konkretnej dyscypliny sportu nie jest wyznacznikiem
otrzymania oceny celującej.
7. Etyka
Dla osób, które nie uczęszczają na religię, będą do dyspozycji lekcje etyki. Problemem
jest jednak zorganizowanie tych zajęć w godzinach dostosowanych do planu lekcji.
Obecnie, dzieci które nie chodzą na etykę, przebywają w bibliotece.
8. Bezpieczeństwo w szkole
Aby zapewnić wszystkim uczniom bezpieczeństwo w szkole, zapobiec wchodzenia do
budynku osób szczególnie niebezpiecznych dla dzieci oraz nauczyć uczniów
samodzielności, powinno się ograniczyć wizyty rodziców w szkole i wprowadzić
system zamkniętych drzwi i domofonu przy portierni. Prośba do RR, aby rodzice
przebywali na terenie szkoły tylko w sytuacjach koniecznych (np. wizyta w
sekretariacie czy konsultacje u nauczyciela).
9. Koncert niepodległościowy
Dnia 15.11.2018r odbędzie się szkolny koncert niepodległościowy pt.: „Radosne
świętowanie” (budynek kościoła ewangelickiego przy ul. Brzóski 1).
10. Obchody 70-lecia szkoły
Dnia 14.03.2019 odbędą się uroczyste obchody 70-lecia szkoły. W tym dniu nie będzie
lekcji. Prośba ze strony RR, aby nauczyć uczniów hymnu szkoły oraz zwrócić uwagę
uczniów na sylwetkę patrona - Janusza Kusocińskiego.
W planach dyrekcji jest także konkurs na hymn szkoły muzycznej.
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11. Dni wolne.
Podjęto decyzję, że:
2.11.2018 oraz 2.05.2019 – dni wolne, szkoła będzie zamknięta
31.10.2018 – nie będzie dniem wolnym dla szkoły, lekcje się nie odbędą, ale świetlica
będzie czynna
29 i 30.04.2019 – szkoła będzie pracować
21.06. 2019 – koniec roku szkolnego.
12. Obiady
Prośba od dyrekcji do RR o zorientowanie się w klasach, czy istnieje potrzeba
stworzenia menu dla wegetarian.
Prośba RR do dyrekcji o przestrzeganie pracy stołówki szkolnej do godziny 15.15. Jest
to istotne szczególnie dla uczniów ze starszych klas, którzy obiady jedzą na długiej
przerwie lub dopiero po lekcjach. Uczniowie klas I-III mogą chodzić na obiady
grupowo - z nauczycielem, podczas lekcji.
13. Biblioteka
Prośba do RR o dotację na ochronną folię samoprzylepną - na nowo zakupione książki,
szczególnie lektury. Zaproponowano także karę za przetrzymywanie książki ponad
miesiąc: 1zł za 2 tyg. opóźnienia.
14. Składka na Radę Rodziców
Wysokość składek:
Za pierwsze dziecko 30zł/rok
Za drugie dziecko 15zl/rok
Za 3 trzecie i kolejne dziecko – 0zł
Wpłat należy dokonywać do skarbnika klasy, do końca października.
Prośba, aby trójki klasowe wraz z wychowawcami klas starali się przypominać o
terminowej wpłacie pieniędzy, które są przeznaczane na istotne uroczystości i okazje
(Pasowanie na Ucznia, Mikołajki, Festyn na Dzień Dziecka, konkursy międzyszkolne,
wybory Superkumpla, bal karnawałowy i dyskoteka szkolna).
Składka, która pozostała z roku szkolnego 2017/2018: 3000, 68zł.
15. Następne spotkanie RR odbędzie się dnia 5.11.2018. o godz. 17.15.
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