Informacje ze spotkania Rady Rodziców:
1. Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania pracy nauczyciela za okres stażu.
2. Pozytywne zaopiniowanie wybranych przez nauczycieli podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klasy drugiej szkoły podstawowej,
klasy piątej szkoły podstawowej i klasy ósmej szkoły podstawowej.
3. Bieżące rozliczenia wydatków w roku szkolnym 2017/2018.
4. Decyzje finansowe Rady Rodziców:
a. ok. 800 zł na organizację Dnia Dziecka (nagrody i poczęstunek
dla wszystkich uczniów),
b. 1200 zł na nagrody książkowe z okazji zakończenia roku szkolnego,
c. 300,00 zł na dyplomy z okazji zakończenia roku szkolnego,
d. Podjęto decyzję o dofinansowaniu wycieczki lub imprezy dla klas (jednej SP
i jednej G), które w r. szk. 2017/18 osiągnęły najlepsze wyniki w nauce
w kwocie: po 150zł/klasa= 300 zł.
e. Decyzja o sfinansowaniu zakupu nagród dla uczniów uczestniczących
w konkursach szkolnych związanych z realizacją projektu Szkoła młodych
patriotów – kwota: 200,00 zł.
5. Zebranie Rady Rodziców poświęcone:
- wyborowi ubezpieczyciela na kolejny rok szkolny,
- podsumowaniu pracy Rady Rodziców w roku 2017/18,
- sformułowaniu wniosków do przedstawienia na zebraniu ogólnym we wrześniu 2018r.
odbędzie się 30 sierpnia 2018r. o godz. 13:00.
Wybrane zagadnienia ze spotkania ogólnego rodziców:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

1. Sprawy bieżące:
Szkolny Zestaw Podręczników, Materiałów Edukacyjnych oraz Materiałów
Ćwiczeniowych zostaną ogłoszone od ok. 13 czerwca 2018r. na okres 3 miesięcy
na szkolnej tablicy ogłoszeń i na szkolnej stronie internetowej: www.sprupniow.pl
(NOWA STRONA!). Rodzice uczniów SP i G nie ponoszą kosztów związanych
z zakupem podręczników i zeszytów ćwiczeń oprócz religii /jako przedmiotu
dodatkowego/ i oprócz OP /nie objęte dotacją/. Przed wakacjami wydamy posiadane
podręczniki zgodnie z opracowanym harmonogramem. Prośba o terminowy zwrot
tegorocznie używanych, co jest nieodzownym warunkiem sprawnego wyposażania
dzieci w podręczniki na przyszły rok szkolny
Kontynuacja realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie w kl. IV - VIII SP oraz
III G od września 2018. Informacja o zasadach organizacji i programie zajęć
z wychowania do życia w rodzinie.
Realizacja zajęć doradztwa zawodowego w kl. VII i VIII w wymiarze po 10 godzin
rocznie oraz w klasie III gimnazjum w ramach projektu SPInKa. Informacja o zasadach
organizacji i programie zajęć doradztwa zawodowego.
Podziękowanie za udział rodziców w badaniach z zakresu ewaluacji wewnętrznej.
Zapoznanie z procedurą dostosowania warunków egzaminu 2019.
Informacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych- publicznych (elektroniczna)
i niepublicznych dla rodziców kl. III G.
Informacja o udziale uczniów kl. 4SP w zajęciach na basenie w ramach programu Już
pływam (jednorazowa odpłatność 50,-zł/os.), opiekę sprawuje mgr M. Smoter.
Sukcesy i osiągnięcia uczniów w okresie styczeń- maj (szczególnie kl. III PG).
Wzorowe zachowanie gimnazjalistów (kl. 3)- wolontariat- przygotowanie i udział
w finale konkursu dla niepełnosprawnych połączonym z balem.
2. Omówienie problemów:
• Przebywanie na terenie szkoły (taras przy wejściu) w dni wolne osób
postronnych.
3. Podziękowania dla:
• P. Bożeny Moskal za transport i opiekę nad uczestnikami Konkursu MAGA
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w Starej Wsi,
Organizatorów XII Gminnego Konkursu wiedzy o życiu i twórczości
St. Wyspiańskiego: p. M. Nowak, mgr M. Smoter, mgr M. Raczek,
Rodziców kl. III G i wychowawców za przygotowanie drugiego śniadania
w czasie egzaminów gimnazjalnych,
podziękowania dla organizatorów Miejsko-Gminnego Konkursu plastycznego
połączonego z zabawą choinkową dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:
mgr R. Lisek, inż. U. Pałka, mgr M. Uryga, mgr M. Machynia
P. Joanny Sułkowskiej za ufundowanie pączków na Tłusty czwartek, nagród
dla uczestników konkursu dla niepełnosprawnych,
p. Pawła Cieślik za dowóz dzieci niepełnosprawnych na finał konkursu
połączony z balem oraz dowozy w sytuacji awarii autobusu szkolnego.
mgr E. Miśkowiec, ks. mgr Ł. Kicka za opiekę nad uczniami biorącymi udział
w projekcie „Jeżdżę z głową”.

Wybrane zagadnienia ze spotkań klasowych rodziców:
1.Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów
Uwaga:
a) o przewidywanych rocznych ocenach ndst, ng do 13.05.2018
b) o przewidywanych rocznych ocenach wyższych niż ndst, ng do 6.06.2018.
2.Informacja o planie nauczania w klasie wyższej (zajęcia edukacyjne i ilość godzin
tygodniowo), realizowanych programach, planowanych projektach edukacyjnych, zestawie
podręczników.
3.Informacja o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych- prezentacja multimedialna dla
rodziców kl. III G.
4.Informacja dla rodziców kl. II PG o egzaminie 2019- termin dostarczenia opinii i orzeczeń
PPP, możliwe formy dostosowania egzaminu oraz procedura dostosowania (strona:
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/, na której w sierpniu
ukaże się komunikat: Dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego w roku
szkolnym 2018/19).
5. Wstępna informacja o planowanych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w
roku szkolnym 2018/19.

