
Protokół ze spotkania Rady Rodziców SP nr 26 z dnia 10.03.2016 

Na zebraniu RR, na którym były obecne również Panie Wice Dyrektor zostały 

omówione tematy przedstawione poniżej: 

 

1. Poidełka 

- zakończono prace instalacyjne poidełek dla dzieci. Do dnia dzisiejszego 

uruchomiono dwa urządzenia na parterze, trzecie powinno działać najdalej we 

wtorek. 

- graffiti na ścianach – zakupiono farby oraz rękawiczki – zorganizowano 

malowanie ścian za poidełkami 

 

2. Akcje szkolne 

- obowiązek szkolny dla pierwszaków – Panie Dyrektor przekazały informacje 

dotyczącą planów związanych z rekrutacją na nowy rok szkolny do oddziałów 

zerowych ( planowane dwa oddziały) oraz klas pierwszych (planowane trzy klasy). 

Rekrutacje rozpoczną się w kwietniu, podczas kolejnych spotkań Rady uzyskamy 

więcej informacji o przebiegu rekrutacji . Wszystkie informacje na temat nowej 

ustawy dot. obowiązku szkolnego można znaleźć na stronie szkoły. 

-talenty wśród dzieci – Panie Dyrektor przekazały również informację na temat 

uczestnictwa i osiągnięć uczniów w konkursach na szczeblu wojewódzkim i 

krajowym. Dyskutowaliśmy na temat kółek zainteresowań, ich dostępności oraz 

sposobu dobierania dzieci do poszczególnych zajęć. Informacje o na temat 

„odkrywania talentów” można uzyskać u Pani psycholog. 

3. Sprawy organizacyjne: 

- wzmożona aktywność Straży Miejskiej w godzinach porannych. Podczas 

spotkania rozmawialiśmy na temat możliwości usprawnienia płynności na ul. 

Suwalskiej. Rozważaliśmy zmianę organizacji ruchu na jednokierunkową ( 

Suwalska), podczas zbliżających się wywiadówek proponujemy zebranie opinii/ 

podpisów pod wnioskiem o zmianę ruchu. 

- Czystość w toaletach - rozmawialiśmy na temat zachowania czystości w 

toaletach. Rodzice zwracali uwagę na brak mydła i stan czystości toalet. Panie 

Dyrektor przedstawiły zdjęcia z toalet pokazujące „wybryki” uczniów. Widzimy 

konieczność przekazania informacji również rodzicom i wychowawcom, aby 

zwracali uwagę na zachowanie dzieci. Podjęliśmy również decyzję by zakupić 

testowy zestaw (dyspenser papieru toaletowego w listkach i liski papieru - 248 zł). 

Mamy nadzieję, że zmniejszy to proceder nadmiernego zużycia papieru i 

bałaganu. 

- Obiady – Ze względu na nieobecność pana Janka temat obiadów został 

przeniesiony na inny termin.  

- przekazano prośbę o organizację półkolonii dla dzieci w naszej szkole 

4. Składki i budżet RR 

- Budżet i podsumowanie wydatków - przedstawiono sprawozdania dot. wydatków 

poniesionych do dnia dzisiejszego oraz stanu środków na rachunkach bankowych 

Rady. Potwierdziliśmy gotowość sfinansowania nagród w konkursach szkolnych. 

- składki na RR – II semestr - rozmawialiśmy na temat ściągalności składek na 

RR. Prośba o przypomnienie rodzicom oraz skarbnikom klasowym o wpłatach 

składki na konto RR. 

- organizacja pracy Rady – prośba do wszystkich członków rady o większą 

aktywność i zaangażowanie się w prace Rady. 



 

5. Projekty, inicjatywy, pomysły: 

-  „umilacze” dla maluchów – podjęliśmy decyzje, aby zakupić naklejki na podłogę 

z grami i zabawami dla dzieci. 

- Otrzymaliśmy informację, że w trakcie wakacji planowane jest czyszczenie i 

odnawianie powierzchni podłogi w szkole. Środki użyte do tego celu mogą 

zniszczyć naklejki. Szkoła proponuje aby naklejki przełożyć na wrzesień. Po 

dzisiejszej rozmowie z Magdą Kniaź proponujemy jednak wyklejenie po jednej 

grze już teraz ( klasy na parterze 240 zł, twister na piętrze 190 zł i „emotkę” na 

parterze ok 120 zł). Zobaczymy jaki będzie odbiór. We wrześniu, jeśli naklejki 

ulegną zniszczeniu wykleimy nowe lub dokleimy kolejne. 

 

 


