
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

z dnia 26.11.2019 roku.

Prowadzący zebranie: Agata Bergander.

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu V. Pałącarz poinformowała rodziców o tym, że:

1. Do dyspozycji było dużo więcej godzin dyrektorskich w tym roku niż w poprzednim,

2. Szkoła ma 38 godzin dyrektorskich i 25 godzin jst. co daje 63 godzin na 70 nauczycieli,

3. przy przydziale godzin brana pod uwagę była ilość uczniów w szkołach – zasady ustalone

przez organ prowadzący,

4. na  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczną  jest  przydzielona  ilość  godzin  zgodna  z

zapotrzebowaniem,

5. odczytana została opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznyc.

Na  pytania  rodziców,  dlaczego  różnica  między  szkołami  w przydziale  godzin  jest  niewielka  w

przypadku,  gdy  różnica  w ilości  dzieci  jest  potężna,  Pani  Kierownik  odpowiedziała,  że  będzie

broniła  decyzji  szefa  (wójta)  argumentując  ten  stan  rzeczy  podwyżkami  dla  nauczycieli  i

wychowawców, przy czym subwencja nie zwiększyła się ani  o 1 zł.  Wydatki  są spore,  choćby

bezpłatna nauka pływania i  dowozy dzieci  na basen ze szkół z innym gminnych miejscowości.

Koszt generuje również dowóz dzieci niepełnosprawnych i nadchodząca budowa sali gimnastycznej

przy SP 2. Na oświatę przeznaczone są najwyższe wydatki w gminie. Wydawanych jest ok. 15 mln

zł.  Oświata  jest  naprawdę na wysokim poziomie.  Należałoby coś  ściąć,  aby  dołożyć  do  zajęć

pozalekcyjnych.

Rodzice przypomnieli, że spoglądając na budżet znajdzie się wiele miejsc, z których można ściąć,

aby znaleźć dodatkowe środki. Dobra kadra, to chluba, a nie ciężar, a wynagrodzenia pochodzą z

subwencji  oświatowej.  To  prawda,  że  ministerstwo  nie  wywiązuje  się  ze  swoich  obowiązków.

Należy dzieciom pomóc, a nie odsyłać do stowarzyszeń. Koszty udziału w zajęciach stowarzyszeń

są wysokie. Czy jeśli znajdą się środki na dodatkowe godziny, to czy znajdą się nauczyciele, którzy

zagospodarują te godziny?

Pan Dyrektor przyznał, że koszt wynagrodzenia dla nauczycieli, to część wydatków. Dochodzi też

koszt  wynajęcia hali  w GOS na np.  SKS. Co do nauczycieli,  którzy mieliby przyjąć dodatkowe

godziny, to jest przeszkoda prawna w postaci maksymalnej ilość godzin – 1,5 etatu. Nauczyciele

już maja ten przydział, ponieważ prowadzą również zajęcia wyrównawcze.



Kierownik V. Pałącarz poinformowała rodziców, że w subwencji nie utrzymuje się żadna szkoła w

gminie.  SKS  są  istotne  i  można  pomyśleć  o  nich  w  II  semestrze,  żeby  z  obecnych  godzin

wygospodarować np. zajęcia sportowe. Wyrównawczych godzin jest bardzo dużo. Im więcej dzieci

w szkole,  tym więcej  godzin dyrektorskich.  Jest  cześć  rozwijająca  i  pula  godzin  skierowanych

wprost do ucznia:

SP1 – 586 uczniów i 25 godzin,

SP2 – 800 uczniów i również 25 godzin,

Szkoła w Chludowie – 327 uczniów i 20 godzin,

Szkoła w Biedrusku: 255 uczniów i 15 godzin.

Rodzice zgłosili swoją uwagę, że przydział godzin według ustaleń organu prowadzącego nie jest

sprawiedliwy. Zaproponowali stworzenie jeszcze jednego progu przydziału godzin dla szkół.

Kierownik  V.  Pałącarz  poinformowała,  że  będzie  rozmawiała  ze  stowarzyszeniami  i  wskaże  im

potrzebę  stworzenia  specjalnej  oferty  dla  uczniów  gminnych  szkół.  Mają  zwiększony  budżet  i

powinni teraz skupić się na zajęciach dla dzieci. Stowarzyszeń jest 60 i działają prężnie. Na ten

moment kwestia godzin na I semestr jest zamknięta. W szkole w Poznaniu na 500 uczniów jest 12

godzin dodatkowych i nikt z tym nie dyskutuje, bo takie są realia i brakuje środków.

Informacje szkolne:

Rozstrzygnięty został konkurs na gazetkę „11 Listopada”. Skarbnicy klas proszeni są o zgłaszanie

się w tej sprawie do skarbnika RR.

Rada Rodziców wyraziła zgodę na wykonanie zdjęć klasowych zgodnie z przedstawioną ofertą,

czyli każde dziecko dostanie zdjęcie grupowe w prezencie od Rady Rodziców a we własnym lub

klasowym zakresie mogą dokupić indywidualne wraz z ramką.

Prośba rodziców o stworzenie jednego dnia w tygodniu np. piątku dniem otwartym w budynku

przy ul. Konwaliowej. Pan Dyrektor nie wyraził zgody informując, że obecny system konsultacji z

rodzicami jest wystarczający.

Informacja od skarbnika RR: upłynął termin wpłacania pieniędzy na ubezpieczenie. Rodzice, którzy

otrzymali zwrot na konto (wpłata po terminie) powinni ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie.

Pan Dyrektor będzie w szkole w Rokietnicy sprawdzał sposoby wyciszenia pomieszczeń szkolnych,

po wizycie poinformuje RR o swoich spostrzeżeniach.

Skarbnik  RR  prosi  skarbników  klasowych  o  wpłaty  za  bilety  kinowe,  na  które  RR  wyłożyła

pieniądze.

Rodzice proszą o poprawę komunikacji pomiędzy zarządem RR, a członkami Rady.

Dzieci wychodzą na dwór tylko przy sprzyjającej pogodzie.



Czy  klasy,  które  otrzymały  nagrody  pieniężne  mogą  je  wykorzystać  np.  na  wyjście  do  kina?

Odpowiedz Pana Dyrektora – wyjście do kina w CKiBP to najlepsze rozwiązanie.

Szkoła przechodzi na system segregacji śmieci.

Pan  Dyrektor  poinformował,  że  OPS  Suchy  Las  umożliwi  firmie  ankietowej  przeprowadzenie

anonimowej ankiety wśród uczniów na temat zagrożeń. Będzie to gminna diagnoza on line.

Rodzice  nie  wyrazili  zgody  na  przeprowadzenie  w  szkole  pogadanki  dla  dziewcząt  na  temat

szczepień przeciw HPV, pogadanka taka powinna zostać zorganizowana dla rodziców.

RR ogłasza konkurs na indywidualną kartkę bożonarodzeniową dla klas I – III, IV – V, VI – VIII,

Pojawiła  się  propozycja  zorganizowania  jarmarku  bożonarodzeniowego,  jednak  ze  względu  na

bliskość Świąt jarmark zostanie zorganizowany na wiosnę, na Święta Wielkiej Nocy.

Wyznaczono termin kolejnego spotkania RR na dzień 09.01.2019, godz. 18.00.

Na tym posiedzenie Rady Rodziców zakończono.

Protokołowała: Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

Justyna Krawczyk Agata Bergander


