Katowice, dn. 20.03.2018r.
Protokół
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach
z dn. 20.03.2018r.
Przewodniczący Rady Rodziców (dalej używany skrót RR) zwołał posiedzenie RR na dzień 20.03.2018r.
Na początku spotkania Przewodniczący przywitał zebranych oraz poprosił o sporządzenie listy obecności
oraz wpisanie numerów telefonów oraz adresów e-mail, jak również informacji, którą z klas reprezentuje
dany Rodzic.
W spotkaniu wzięła również udział Dyrektor p. Grażyna Kasza, Wicedyrektor Monika Chwastowska
i przedstawiciel Rady Pedagogicznej p. Pani Anna Garbaciuk.
Proponowane tematy do omówienia:


Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.



Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu/statutu Rady Rodziców.



Sprawy bieżące z życia szkoły. Informacje dot. powołania klas dwujęzycznych.



W sprawie budżetu obywatelskiego – nowe informacje.



Wolne wnioski.

Ad. 1: Po rozmowie w sprawie protokołu z ostatniego spotkania, RR przyjęła protokół z ostatniego
spotkania.
Za: wszyscy obecni
Przeciw: brak
Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół został przyjęty.
Ad. 2: Po rozmowie w sprawie nowego regulaminu Rady Rodziców, RR podjęła uchwałę:

Uchwala nr 11/2018
Rady Rodziców z dnia 20.03.2018r.
O przyjęciu nowego regulaminu Rady Rodziców – w załączeniu uchwały.
Za: wszyscy obecni
Przeciw: brak

Nikt nie wstrzymał się od głosu. Regulamin RR został przyjęty.
Ad.3: Pani Dyrektor poinformowała Rodziców o pozytywnej decyzji miasta Katowice w zakresie
powołania w szkole klasy dwujęzycznej, z językiem francuskim. Mamy obecnie 24 wnioski, pobór
dodatkowy przewidywany jest w lipcu 2018 r. Oznacza to, że klasa dwujęzyczna zacznie działać jako
dodatkowa klasa siódma od września 2018 r.
Ad.4: W sprawie realizacji budżetu obywatelskiego w zakresie przygotowania boiska sportowego, odbyły
się spotkania potwierdzające plan inwestycji. Przewiduje się, że rozpoczęcie inwestycji nastąpi w lipcu
2018 r. i zostanie zakończone w do końca wakacji.
Ad.5: Pani Dyrektor w sprawie sytuacji w szkole, przedstawiła co następuje:


W szkole odbywa się wiele konkursów, a dzieci zdobywają wyróżnienia. Szczegółowe informacje są
publikowane na Facebooku.



Szkoła ma otrzymać 14 komputerów przekazanych przez Miasto.



Problemem jest stan sali gimnastycznej, głównie w zakresie oświetlenia i stolarki okiennej. Nie ma
pieniędzy na remont węzła sanitarnego oraz szatni przy sali gimnastycznej. Dyrekcja wnioskowała
o środki finansowe na wykonanie remontu sali, ponieważ jest ryzyko zakazu korzystania z sali
gimnastycznej. Obecny, przyznany z miasta Katowice budżet na remonty w szkole wynosi 5 tys.
w 2018 r. i został mocno zredukowany w stosunku do wcześniej przewidywanych planów
finansowych. Dyrekcja prosi Rodziców o pisemne wsparcie stanowiska Szkoły w Urzędzie Miasta
Katowice w zakresie przeprowadzenia remontu poprzez sfinansowanie tych działań. Do pisma można
dołączyć dokumentację fotograficzną oraz stanowisko SANEPIDU 14.09.2017r., który dopuścił do
użytkowania salę gimnastyczną do 30.08.2018 r. Szkoła posiada projekt budowlany na przebudowę
węzła sanitarnego i szatni, w którego przygotowanie włączyli się rodzice. Niezbędne jest poszerzenie
szatni oraz węzła sanitarnego dla dzieci. Przewidywany koszt inwestycji to 250 tys. Rodzice
zdecydowali o przygotowaniu wniosku do Urzędu Miasta w powyższej sprawie, z prośbą o zajęcie
stanowiska przez władze Miasta.



Szkoła oczekuje na decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu Kapitał Ludzki,
które można przeznaczyć na zajęcia dodatkowe. Projekt „Wiem więcej, mogę więcej” ma trwać
2 lata.



Dyrekcja podnosi problem kosztów pobytu dzieci podczas organizowanych półkolonii zimowych
(średni udział: 45 osób) i letnich (średni udział: 120 osób). Pani Anna Garbaciuk wnosi o uzyskanie
rekomendacji dla zwiększenia opłaty za udział w półkoloniach z kwoty 100 zł do 130 zł . Z obecnej
kwoty – 100 zł , 15 zł przeznaczone jest na posiłki, pozostałe 85 zł na atrakcje w ciągu tygodnia
półkolonii (muzea, teatry, przejazdy).
Uchwala nr 12/2018
Rady Rodziców z dnia 20.03.2018r.

W sprawie rekomendacji dla kierownictwa półkolonii w zakresie zwiększenia kwoty za jednego
uczestnika półkolonii z kwoty 100 zł do kwoty 135 zł.
Za: 15 obecnych

Przeciw: brak
Wstrzymała się od głosu: 1 osoba.
Uchwała została podjęta.



W każdy piątek o 14.30 odbywają się zajęcia z chóru. Dyrekcja prosi o zaangażowanie
Rodziców w promowanie tych dodatkowych zajęć i zachęcanie dzieci do udziału w nowym
chórze szkolnym.



RR po ponownej dyskusji w sprawie ciężkich plecaków prosi o przekazanie rodzicom oraz
nauczycielom podczas zebrań klasowych przeprowadzenie rozmów i poszukanie rozwiązań
bieżących na obniżenie wagi plecaków (używanie e-book, zostawianie podręczników
w klasach, inne).



W sprawie inicjatywy lokalnej mamy plan PIKNIKU RODZINNEGO w dniu 8 czerwca 2018 r.
Pomysł PIKNIKU: podwórko lat 20/30 XX wieku na Śląsku. Muzyka kataryniarza, potańcówka,
zajęcia sportowe, włączenie wątku francuskiego. Wyzwania to: scenariusz, wydarzenia na
scenie, logistyka. Przewodniczący RR prosi o zaangażowanie Rodziców w to wydarzenie.
Przewodniczący zapowiedział zwołanie w najbliższym czasie zebrania RR, które będzie
poświęcone wyłącznie Piknikowi, jego organizacji i podziałowi zadań.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00, a zakończyło o 18.30.

Protokół podpisują:

Sekretarz RR

Przewodniczący RR

Edyta Urbaniak-Konik

Mariusz Jankowski

