Informacje ze spotkania Rady Rodziców:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem dyrektora z realizacji planu finansowego szkoły w roku
2017.
2. Zaopiniowanie pozytywne propozycji realizacji 3 i 4 godziny wychowania fizycznego
w systemie klasowo- lekcyjnym z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców
w klasach IV- VIII szkoły podstawowej i klasach III gimnazjum w r. szk. 2018/19.
3. Zapoznanie z informacjami dyrektora o przeprowadzonych w szkole w listopadzie
zajęciach otwartych oraz udziale szkoły w badaniu „Program Międzynarodowej
Oceny Umiejętności Uczniów” realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych
z siedzibą w Warszawie.
4. Decyzje finansowe Rady Rodziców:
sfinansowanie zabawy choinkowej organizowanej przez RR - 500,00 złWybrane zagadnienia ze spotkania ogólnego rodziców:
1. Prezentacja przedstawienia jasełkowego.
2. Pedagogizacja rodziców:
„Świadome rozwijanie uzdolnień dziecka" /prowadzący- psycholog PPP Limanowa /
3. Przedstawienie sukcesów uczniów w I półroczu 2017/18 /Księga Sukcesów
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej/.
4. Omówienie bieżących spraw społeczności szkolnej:
a) W wyniku klasyfikacji półrocznej najlepsze wyniki w nauce mają uczniowie
kl. V SP i 2 G;
b) Informacja o realizacji projektów zewnętrznych:
- Aktywna Tablica- wposażenie sal nr 7, 8, 9 w monitory interaktywne;
wstępne ustalenia z ORANGE dot. światłowodowego internetu
- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej- kompleksowe wyposażenie pomieszczenia;
- SPInKa- wyposażenie gabinetu
- realizacja programów Trzymaj formę, Nie pal przy mnie proszę.
c) Omówienie problemów wychowawczych:
➢ Brak poszanowania dla mienia szkolnego /sztućce, krzesła/,
➢ Kultura słowa i zachowanie adekwatne do sytuacji.
d) Podziękowania dla:
•
•

•
•
•
•
•
•

Wójta Gminy Limanowa za ufundowanie odblasków dla dzieci z oddziałów
przedszkolnych i klas I SP,
W-ce Wójta Gminy Limanowa Mariana Mąka za pomoc w uzyskaniu zezwoleń
i załatwianiu formalności związanych z wycinką drzew na terenie szkoły oraz dla
p. Roberta Piwowarczyka i strażaków OSP Rupniów, którzy tę wycinkę wykonali
bezinteresownie, w czasie wolnym od pracy i z wykorzystaniem prywatnych narzędzi
i środków transportu. Szczególnie dziękujemy pp.: Henrykowi Zapała, Januszowi Ptaszek,
Kazimierzowi Folwarskiemu, Bogusławowi Dudziak, Andrzejowi i Szymonowi Zapała,
Dariuszowi Juszczak.
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Rupniowie- pieczenie świątecznych pierników
z dziećmi OP i I-III SP
P. Joanny Sułkowskiej (sklep „Sułkowski”) za ufundowanie słodyczy dla dzieci
i młodzieży na zabawy choinkowe,
Ratownikowi medycznemu p. Jarosławowi Czachurkiemu za spotkanie
z przedszkolakami,
P. Czesława Nowak za wizytę „św. Mikołaja” dla najmłodszych.
P. Pawła Cieślik za organizację dowozu uczniów w przypadku awarii autobusu szkolnego,
P. Bogdana Rusin za fachową radę przy zakupie sprzętu i oprogramowania
komputerowego,

•
•
•
•
•
•
•

Rodziców pomagających przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych (ślubowanie,
zabawy choinkowe),
rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz mgr B. Zięba, mgr A. Golonka
i Ż. Wieczorek za organizację Dnia Babci i Dziadka,
mgr J. Potoniec za pozyskanie drzewek w ramach akcji święto drzewa,
mgr M. Stolarz- Zwierczyk za organizację corocznych spotkań kolędowo- pastorałkowych
dla społeczności lokalnej oraz zorganizowanie wernisażu fotografii Patrycji Dudek
i Kacpra Ślusarczyka we współpracy z Powiatem Limanowskim
wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły za organizację tradycyjnych Jasełek,
szczególnie: p. Małgorzacie Nowak, mgr Magdalenie Raczek, mgr Marii Smoter,
ks. mgr Ł. Kicka
wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców za udział w akcji „Szlachetna Paczka”,
a szczególnie: mgr Ewelinie Miśkowiec za koordynowanie tą akcją,
mgr R. Lisek, inż. U. Pałka, mgr M. Machynia, mgr M. Uryga, mgr W. Bukowiec
za organizację kolejnej- IX edycji konkursu miejsko- gminnego dla dzieci
niepełnosprawnych.
5. Sprawy organizacyjne:
a) informacje o planowanych imprezach i wydarzeniach:
➢ 8.02.2018 (czw)- Film Walentynkowy
➢ IX Miejsko-Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy połączony
z zabawą karnawałową dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:
wtorek 13.02. w godz. 1100- 1400
➢ 5-7.03.2018 (pn.- śr.)- Rekolekcje Wielkopostne

Wybrane zagadnienia ze spotkań klasowych rodziców:

- Omówienie wyników klasyfikacji półrocznej, próbnych
sprawdzianów i egzaminów,
- Omówienie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, zwłaszcza w przypadku posiadania przez ucznia
wskazań do określonych form pomocy w Orzeczeniu/ Opinii PPP,
- Omówienie mocnych i słabych stron zespołu uczniów
(np. sukcesów, problemów wychowawczych),
- Ustalenie zasad nadrabiania braków wiedzy i umiejętności
uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji półrocznej uzyskali oceny
„niedostateczny”,
Ponadto:
- Deklaracje- świetlica w r. szk. 2018/19
- Oświadczenia o potrzebie organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych
w czasie Rekolekcji
- Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego (dotyczy oddz. „0a”)
- Zgłoszenia do klasy pierwszej (dotyczy oddz. „0b”)
- Zgoda/niezgoda na badanie PISA (dotyczy rodziców wylosowanych uczniów
kl. 3a i 3b gimnazjum)

