Protokół nr 2/2016/2017
z Zebrania Rady Rodziców (RR) przy Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu
w dniu 9 listopada 2016
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Przywitanie i wprowadzenie oraz przedstawienie zadań działalności RR
2. Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
3. Głosowanie w sprawie wysokości składki na fundusz RR.
4. Wzór deklaracji, informacja o sposobach wpłat oraz informacja o aktualnym stanie funduszy RR.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia szkolnego programu profilaktyki na rok szkolny 2016/2017.
6. Głosowanie w sprawie ewentualnego zorganizowania zdjęć klasowych w szkole.
7. Głosowanie w sprawie zakazu używania telefonów komórkowych w szkole.
8. Kiermasz świąteczny 11/12/2016 w Centrum Kultury.
9. Informacja o zrealizowanych oraz planowanych warsztatach i projektach organizowanych przez RR.
10. Konkurs: Najbardziej Kulturalna Uczennica i Kulturalny Uczeń – pomysł na nagrody.
11. Relacja ze spotkania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Błoniu w sprawie planowanej reformy oświaty.
12. Świąteczne Kolędowanie – 16/12/2016?
13. Andrzejki – 25/11/2016 – przygotowanie, podział zadań, wróżb i atrakcji.
14. Wolne głosy i wnioski.
1. Przywitanie i wprowadzenie oraz przedstawienie zadań działalności RR.
Przewodniczący Rady Rodziców przywitał Rodziców obecnych na zebraniu oraz przedstawił siebie i pozostałych
członków zarządu RR.
Następnie Przewodniczący RR przedstawił najważniejsze cele do zrealizowania w roku 2016/2017:
- obniżenie składki na fundusz RR,
- przejrzystość finansów – zestawienie finansów RR będzie umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce
Rada Rodziców i będzie na bieżąco uaktualniane,
- nie będzie finansowania zakupu środków trwałych z funduszy RR,
- nikt nie będzie pobierać żadnego wynagrodzenia za działalność w Radzie Rodziców,
- zmiana konta bankowego RR w celu obniżenie kosztów prowadzenia rachunku (ok. 360 zł oszczędności rocznie),
- cele działalności RR:
 wspieranie zarówno dzieci, rodziców jak i nauczycieli w wyrównywaniu szans dla wszystkich dzieci,
 integracja dzieci i ich rodziców,
 poszerzanie wiedzy dzieci poza program szkolny,
 poprawa bezpieczeństwa dzieci w szkole,
- realizacja powyższych zadań poprzez:
 angażowanie się w organizację i finansowe wsparcie wszelkiego typu ważnych wydarzeń i uroczystości
z życia szkoły,
 finansowanie lub współfinansowanie konkursów organizowanych na terenie szkoły,
 finansowanie lub współfinansowanie udziału dzieci z rodzin w trudnej sytuacji w wycieczkach szkolnych,
 organizowanie oraz finansowanie lub współfinansowanie we współpracy ze szkołą wszelkiego rodzaju
ciekawych i atrakcyjnych dla dzieci warsztatów oraz projektów.
 przekazanie funduszy na zakup nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce na koniec roku
szkolnego, o ile na koniec roku zostaną jakieś fundusze; zostaną one wówczas zwrócone do klas
proporcjonalnie do wpłat; na początek kolejnego rok szkolnego planowane jest pozostawienie jedynie
niewielkiej kwoty, niezbędnej do zachowania płynności finansowej RR.
2. Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
W głosowaniu jawnym dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017.
W skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą:
Aleksandra Matela
Katarzyna Owczarek
Marta Grunwald-Birant
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3. Głosowanie w sprawie wysokości składki na fundusz RR.
Przewodniczący RR zaproponował obniżenie wysokości składki na fundusz RR do kwoty 100,00 zł rocznie
niezależnie od ilości dzieci uczących się w naszej szkole. Składka jest dobrowolna, a kwota 100 zł to sugerowana
wysokość składki..
Odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcia propozycji składki w wysokości 100 zł.
Wyniki głosowania: za: 26, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.
Została zatem przyjęta sugerowana wysokość składki na fundusz RR w kwocie 100 zł.
4. Wzór deklaracji, informacja o sposobach wpłat oraz informacja o aktualnym stanie funduszy RR.
Został zaprezentowany nowy wzór deklaracji oraz przekazana informacja o sposobach wpłat składek.
Na zebraniach Rodzice otrzymają do wypełnienia deklaracje wpłat na fundusz RR w roku 2016/2017. Deklaracje
bardzo pomogą efektywnie zaplanować budżet na cały rok szkolny. Prośba o dostarczenie wypełnionej deklaracji do
RR do 30/11/2016.
Poinformowano także o aktualnym stanie funduszy RR, o dotychczas poniesionych wydatkach, przychodach oraz
saldzie. Informacje te są również umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców.
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia szkolnego programu profilaktyki na rok szkolny 2016/2017.
Odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcia szkolnego programu profilaktyki na rok szkolny 2016/2017.
Program został przedstawiony przez p. Dyrektor na poprzednim zebraniu i ma zostać umieszczony na stronie
internetowej szkoły.
Wyniki głosowania: za: 26, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.
Została zatem przyjęta Uchwała nr 2/2016/2017 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w
Błoniu z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia szkolnego programu profilaktyki na rok szkolny 2016/2017.
Uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
6. Głosowanie w sprawie ewentualnego zorganizowania zdjęć klasowych w szkole.
Zostalo przeprowadzone głosowanie jawne w sprawie ewentualnego zorganizowania zdjęć klasowych w szkole.
Wyniki głosowania: za: 26, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.
Prośba do rodziców o przekazanie propozycji ofert fotografów. Ze zgłoszonych propozycji zostanie wybrana
najkorzystniejsza oferta na wykonania zdjęć klasowych.
7. Głosowanie w sprawie zakazu używania telefonów komórkowych w szkole.
Na wniosek jednego z rodziców, został poruszony temat zakazu używania telefonów komórkowych w szkole.
Informacja o takim zakazie jest powieszona na tablicy ogłoszeń w szkole, ale zakaz ten nie jest egzekwowany. Odbyła
się krótka dyskusja, w której rodzice przedstawili argumenty za i przeciw oraz opinie na ten temat.
Następnie odbyło się głosowanie jawne w sprawie egzekwowania zakazu używania telefonów komórkowych w szkole.
Wyniki głosowania: za: 24, przeciw: 0, wstrzymało się: 2.
Zatem większością głosów RR przyjęła podtrzymanie egzekwowania zakazu używania telefonów komórkowych na
terenie szkoły. Szczegóły jak to ma wyglądać w praktyce, zostaną zakomunikowane Rodzicom dopiero po ich
ustalaniu z Dyrekcją szkoły.
8. Kiermasz świąteczny 11/12/2016 w Centrum Kultury.
Kiermasz świąteczny jest w tym roku orgaznizowany przez pracowników szkoły, bez potrzeby angażowania rodziców,
ale jeżeli ktoś z rodziców chce się w to zaangażować, to pomoc w tym zakresie jest mile widziana.
9. Informacja o zrealizowanych oraz planowanych warsztatach i projektach organizowanych przez RR
- wykonane: zorganizowane w październiku dla większości klas warsztaty „Śmiech to zdrowie”. Warsztaty
praktycznie za darmo, koszt 150 zł na całą szkołę.
- planowane:
 Spotkanie z podróżnikiem 21-22 listopada 2016 – współfinansowane w połowie ze szkołą
 Andrzejki – 25/11/2016
 Świąteczne Kolędowanie – 16/12/2016
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Lekcja żywej przyrody o życiu i zwyczajach mrówek – styczeń 2017
Planetarium - maj/czerwiec 2017
Eksperymenty
Warsztaty: Hałas – szkodliwe działanie i jak się przed tym uchronić
Dodatkowe zajęcia profilaktyczne z psychologami z zewnątrz, np. na tematy jak radzić sobie z różnymi
formami przemocy rówieśniczej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na SMS, emaile, facebook. Warsztaty
miałyby odbyć się dla klas szóstych po 2 h. Cena 1 godziny dydaktycznej to 150 zł. W szkole mamy 4 klasy
szóste.
Docelowo chcielibyśmy aby takie spotkania prowadzone były regularnie-cyklicznie, np. raz w m-cu w ramach
godz. wychowawczej. Oczywiście wszystko robimy w konsultacji ze szkołą. Uważamy, że tych zajęć jest
zdecydowanie za mało, tak naprawdę raz na dwa lata.
Jeżeli uda się zorganizować takie zajęcia, zostaną rozdane przez nauczyciela zgody do podpisania, kto nie
dostarczy takiej zgody jego dziecko nie weźmie udziału - to jest na ewentualność, gdyby ktoś twierdził że nie
życzy sobie aby jego dziecko brało udział. Zajęcia będą dla chętnych.

10. Konkurs: Najbardziej Kulturalna Uczennica i Kulturalny Uczeń – pomysł na nagrody.
Zgłoszono pomysł na nagrody w konkursie dla 20 osób: kupon na bilety do kina dla 2 osób.
11. Relacja ze spotkania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Błoniu w sprawie planowanej reformy oświaty.
W spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Błoniu w sprawie planowanej reformy oświaty wzięli udział: Rada
Rodziców SP2, przedstawiciele Rady Rodziców SP1, p. Dyrektor SP2 oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i
Sportu Gminy Błonie pan Włodzimierz Leduchowski.
Zostały przekazane najważniejsze kwestie poruszone na tym spotkaniu.
Fragment protokołu z tego spotkania jest załączony do niniejszego protokołu.
12. Świąteczne Kolędowanie – 16/12/2016?
Jest propozycja zorganizowania spotkania dzieci i Rodziców przed Świętami Bożego Narodzenia, aby wspólnie
pośpiewać kolędy, a także aby chętne klasy zaśpiewały lub przedstawiły coś o tematyce świątecznej. Byłby zaproszony
Mikołaj wraz z zespołem grającym.
Prośba o przedstawienie tej propozycji na najbliższych zebraniach klasowych i zorientowanie się czy są na to
ewentualnie chętni i w jakim zakresie.
13. Andrzejki – 25/11/2016 – przygotowanie, podział zadań, wróżb i atrakcji.
- potrzebny ktoś prowadzący, głośniki są – prośba o pomoc w poszukiwaniu oferty
- picie - woda + 3 dystrybutory, które są w szkole (zakupić kubeczki), herbata
- jedzenie, delicje, paluszki, żelki
- obrusy, jednorazowe naczynia
- lista wróżb
14. Wolne głosy i wnioski.
Została poruszona kwestia wyjazdu dzieci na basen, Po krótkiej dyskusji ustalono, że chętne klasy organizują
ewentualny wyjazd na basen we własnym zakresie.

…………………………………………
PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW

………………………………………………
PODPIS SEKRETARZA RADY RODZICÓW

Załączniki:
1. Uchwała nr 2/2016/2017 Rady Rodziców SP1
2. Lista obecności
3. Protokół nr 1/2016/2017 ze spotkania z dn. 27/10/2016 RR SP2 (fragment)
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a) Turniej o Puchar Dyr. Szkoły - sfinansowanie upominków oraz słodkości dla Wszystkich
uczniów kl. 1-3 w związku z Mikołajkową Olimpiadą Sportową (~1 000zł).
b) Bal Karnawałowy – prowadzenie, nagłośnienie, scenografia, nagrody w konkursach dla klas 13. (do 1 500zł).
c) Dofinansowanie do wycieczek dzieci w rodzin o trudniejszej sytuacji finansowej (od 1 do 2
tysięcy – zależy od ilości zgłoszeń).
d) Reprezentacje szkoły – woda/sok/jogurt + bułka/baton (około 4zł na dziecko). Jeżeli
Reprezentacja szkoły wyjeżdża poza gminę na turnieje jest możliwość sfinansowania takiego
„pakietu” (~1 do 1,5 tysiąca złotych – uzależnione od ilości wygranych rozgrywek gminnych).
e) nagrody na koniec roku szkolnego dla wyróżnionych uczniów kl. 3-6 (~5/7 tysięcy – zależy od
ilości dzieci wskazanych przez Wychowawców kl. 3, średnie uczniów kl. 4-6, osiągnieć
sportowych i innych.
6. Nowa / rozbudowana Sala Gimnastyczna
Pani Dyr. potwierdziła, że pismo w sprawie sali gimnastycznej skierowane do Burmistrza Zenona
Reszki podpisane miesiąc temu przez przedstawicieli RR, Dyrekcję oraz Grono Pedagogiczne, dotarło
do niego. Pan Burmistrz już dwukrotnie podczas oficjalnych wystąpień wspomniał o swoim poparciu i
zawnioskowaniu o zawarcie tej budowy/rozbudowy w plan gminnych inwestycji na najbliższe lata. W
tym temacie musi się jeszcze wypowiedzieć Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i jeśli ona również
przychyli się do naszego wniosku to najbardziej optymistyczny dla nas scenariusz mógłby być jak
poniżej:
 w roku 2017 powstanie koncepcja,
 w roku 2018 – plany i przetarg
 w latach 2018-2019 budowa.
7. Catering w szkole – świetlica za stołówkę
Od przyszłego tygodnia na czas obiadów udostępniana będzie ostatnia część świetlicy, ponieważ
coraz więcej dzieci korzysta z obiadów w szkole (52 osoby), rodzice wielokrotnie zgłaszali problem z
kolejkami do posiłku przy naszej obecnej małej salce.
8. Korekta planu lekcji
W związku z zatrudnieniem nowego asystenta w klasach młodszych, zaistniała konieczność zmiany
planu lekcji w dwóch klasach drugich (zmiana zmian). W wyniku tej zmiany trzeba było również
wprowadzić parę korekt w planach lekcji innych klas (ze względu na dostępność nauczycieli
angielskiego, religii i informatyki). Korekty te nie wpływały na zmianę ilości godzin w danych dniach
tylko na zmianach kolejności i rodzajów przedmiotów.
9. Nowy projekt w szkole czyli środki finansowe na zajęcia dodatkowe w Błoniu.
W związku z uzyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na dodatkowe zajęcia rozwijające,
np. kółko medialne, dziennikarskie, wycieczki, np. do Centrum Nauki Kopernik, zaistnieje konieczność
wypełnienia dokumentów niezbędnych na potrzeby rozliczenia projektu przez rodziców (podczas
najbliższych zebrań klasowych). Bez nich dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w projekcie (np.
wycieczce)
10. Planowana reforma oświaty a realia Błonia
W dyskusji na temat reformy oświaty oprócz przedstawicieli Rady Rodziców SP2 oraz Pani Dyrektor
wzięli udział zaproszeni przedstawiciele Rady Rodziców SP1 oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury
i Sportu Gminy Błonie pan Włodzimierz Leduchowski.
W pierwszej części tego panelu Przewodnicząca RR przedstawiła znanej jej informacje dot.
planowanych zmiana bazując na opiniach krytykujących proponowane zmiany. Następnie
przeszliśmy do przenoszenia tego co jest w propozycjach na grunt naszej Gminy.
a. Pan Naczelnik powiedział, że do czasu poznania ostatecznej treści zaakceptowanych i
przyjętych zmian trudno jednoznacznie wypowiadać się w niektórych kwestiach dot. ich
wdrożenia w Błoniu.
b. Jeżeli mamy rozpatrywać różne scenariusze opisywane jako prawdopodobne to należy mieć
świadomość, że w Błoniu powrócimy do 4 szkół podstawowych. Gimnazjum nr. 1 zmienione
będzie najprawdopodobniej w Szkołę Podstawową nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi (do czasu
ukończenia gimnazjum przez ostatni jej rocznik). Gimnazjum nr 2 będzie zamienione w Szkołę
Podstawową nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi.
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c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.

j.

k.

l.

Będzie zmiana rejonów dla szkół (bo pojawią się dwa nowe) więc zmniejszy się liczba dzieci,
które będą zaliczały się do rejonu SP2.
Rekrutacja do klas pierwszych od września 2017 odbędzie się na podstawie nowej rejonizacji
(jeśli wejdzie w życie ustawa).
Pan Naczelnik powiedział, że nie widzi uzasadnienia, żeby przy ewentualnym „oddawaniu”
obecnych klas np. 5,6,7 (jeśli będzie taki scenariusz realizowany przez Gminę) oddziały
integracyjne musiały opuszczać obecną szkołę.
Być może część klas 6-7 przejdzie do ww. gimnazjum. Klasy nie będą dzielone. Obecne Liceum
wróci do swojej poprzedniej postaci, tzw. „11-latki”.
Obecni dyrektorzy SP i GIM zostaną na swoich stanowiskach w obecnych lub nowych
placówkach.
Trwa obecnie rozbudowa szkoły podstawowej nr 1, a w przyszłym roku ruszy rozbudowa szkoły
w Bieniewicach. Pan Naczelnik zapewnił, że gmina Błonie posiada dobre zaplecze jeśli chodzi o
budynki i nie zachodzi tu obawa o brak miejsca do nauki.
Pan Naczelnik uzupełnił prezentowane informacje o harmonogram MEN dla procedowanej
Ustawy. Na początku listopada 2016 ma zostać podjęta decyzja na temat tego czy Uchwała ma
być w tym kształcie przedstawiona pod obrady Sejmu. Żeby miała być stosowna od września
2017r. to musi uzyskać po akceptacji Sejmu i Senatu podpis Prezydenta do końca 2016r.
Na obecną chwilę nie mamy pewności, czy reforma zostanie wdrożona od 2017r., czy zostanie
przesunięta o rok (jak sugerują media). Na razie nie ma podstawy programowej oraz siatki

godzin. Trzeba też liczyć się z tym, że rząd/Sejm może przychylić się do propozycji p.
minister Pawłowicz, która proponuje podział szkół podstawowych na 1-4 i 5-8.
Bez ostatecznych decyzji rządu Gmina Błonie nie jest w stanie utworzyć rocznego planu
inwestycji na rok 2017.
Żeby przygotować obecne budynki gimnazjów, gmina musi zrealizować inwestycje w
zakresie między innymi:
-dostosowania sanitariatów do mniejszych dzieci,
- zakupu wyposażenia sal adekwatnie do wieku uczniów (biurka, krzesła itp.),
-stworzenia placów zabaw przy szkole na potrzeby dzieci z młodszych klas.
Bez względu na planowaną reformę obecny niż demograficzny wpływałby na
zmniejszenie się liczby zatrudnianych nauczycieli. Wprowadzenie planowanych zmian
ten proces na pewno przyspieszy i zwiększy (szczególnie w gminach w które zdecydują
się zrezygnować z utrzymywania dotychczasowego budynku gimnazjum, a dzieci po
prostu będą dłużej uczyć się w obecnych budynkach podstawówki. Szacuje się, że w
przypadku Błonia z racji planowanej kontynuacji nauki w dotychczasowych budynkach
obydwu gimnazjów, proces zmniejszenia się liczby zatrudnionych nauczycieli zostanie
zminimalizowany.
Trzeba mieć świadomość, że nauczyciele przedmiotów typowo obecnie gimnazjalnych,
jeśli będą w stanie utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, żeby „zebrać” pełen etat,
będą musieli uczyć w więcej niż jednej szkole (będą przemieszczać się między szkołami
w gminie lub powiacie). Ich dostępność do planowania planu lekcji może być
ograniczona do konkretnych godzin danego dnia lub po prostu dni. Mogą też uczyć jak
to się dzieje również obecnie więcej niż jednego przedmiotu.

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Lista z kwotami do zwrotu „10% premii” za wpłaty w roku 2015/2016.
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