
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 26 im. Piastów 
Śląskich z dnia 16.10.2017 r.

Dnia 16 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 26 
we Wrocławiu.

1. Obecnych  na posiedzeniu było 24 członków RR. 
 W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel Dyrekcji Szkoły. 

2 . Na początek omówiono zasady komunikacji mailowej w grupie, wyjaśniono wątpliwości.

3.  Parkowanie samochodów przed szkołą oraz przy ulicy Suwalskiej.
Rada wyłoniła grupę, która zajmie się koordynacją wprowadzenia zmian. Są to przedstawiciele 
klas 4 G oraz 3 G.

4. Librus - Rada postanowiła wnioskować o usprawnienie wpisywania ocen oraz poprawę      
komunikacji, a także o umieszczenie na stronie internetowej istotnych informacji np. informacji o 
kółkach zainteresowań.

5. Powołano zespół redakcyjny, który będzie odpowiedzialny za przygotowywanie informacji rady 
na stronę internetową oraz tych przekazywanych rodzicom drogą mailową.  W skład zespołu 
wchodzą: przedstawiciel  klasy 6c oraz klasy 6B.

6. Rada omówiła również sytuacje po wprowadzeniu przez Dyrekcję zakazu wprowadzania 
wózków na teren Szkoły. Wyłoniono grupę, która będzie próbowała wypracować kompromis w tej 
sprawie. Osoby odpowiedzialne to przedstawiciele klas 3I, 1E oraz 3A.

7. Rozmawialiśmy również na temat braku informacji o płatnościach za obiady. Zwrócimy się z 
prośbą o rozwiązanie problemu.

8. Rada Rodziców będzie wnioskowała o zmianę godzin wywiadówek na późniejszą, tak by 
wszyscy zainteresowani byli w stanie dojechać.

9. Rodzice zgłosili pytanie w sprawie możliwości wyboru drugiego języka obcego innego niż język 
niemiecki. Pytanie zostanie przekazane Dyrekcji.

10.  Kolejnym pytaniem rodziców jest kwestia ilości dzieci w grupach świetlicowych. Pytanie 
zostanie przesłane kierownikowi świetlic.

11. Rada Rodziców wstępnie uzgodniła, że najważniejszym projektem tego roku będzie utworzenie  
w naszej szkole strefy relaksu dla dzieci. 

12. Zdecydowano również o zmodyfikowaniu formuły konkursu makulaturowego.  Szczegóły 
zostaną omówione z organizatorem.

13. Rada Rodziców będzie organizować w tym roku kiermasz świąteczny. Szczegóły zostaną 
omówione w późniejszym terminie. Osoby odpowiedzialne za koordynację - przedstawiciel klasy 
3B, 4E oraz 4A.

14. Rada Rodziców będzie organizowała Akademię Rodzica, czyli spotkania z ekspertami.
Szczegóły w późniejszym terminie. Osoby odpowiedzialne: Przedstawiciel klasy 6C oraz 4D.

15. O kolejnym spotkaniu członkowie RR zostaną poinformowani drogą mailową. 



     


