Informacje ze spotkania Rady Rodziców:
1. Ustalono:
- Preliminarz wydatków Rady Rodziców (do sierpnia 2018r.)
2. RR zaopiniowała projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. RR ustaliła z Dyrektorem Szkoły, że w szkole nie wprowadza się obowiązku noszenia
przez uczniów jednolitego stroju. W związku z powyższym uzgodniono zapisy Statutu
szkoły określające zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły:
„1. Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami estetyki i higieny
osobistej.
2. W Szkole nie jest dozwolony makijaż, długie ani malowane paznokcie, koloryzowane włosy, fryzury
związane z subkulturami młodzieży i tatuaże.
3. Uczniowie nie mogą nosić emblematów klubów sportowych (np. szalików) i ekstrawaganckich ozdób.
4. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do Szkoły obuwie.
5. Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy.
6. Strój galowy ucznia jest utrzymany w tonacji kolorów: biały, granatowy, grafitowy, czarny.
7. Strój galowy ucznia składa się z: bluzki lub koszuli; spódnicy lub sukienki (długości do kolan lub długiej)
albo spodni (spodnie jeansowe nie są strojem galowym); żakietu lub marynarki ewentualnie swetra.
8. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału
szkolnego, świąt państwowych i religijnych.”

4. RR ustaliła z Dyrektorem Szkoły następujące zapisy Statutu szkoły określające
warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły:
„1. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz posiadania i korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z zastrzeżeniem pkt 2:.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę rodzica, Dyrektor Szkoły może odstąpić od zakazu
wymienionego w pkt 1, z tym że w czasie zajęć edukacyjnych urządzenia te powinny być oddane do depozytu
wychowawcy oddziału, a korzystanie z nich w czasie przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się w
obecności wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego z zachowaniem prawa ucznia do poufności i dyskrecji.”

5. RR jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie podjęcie (kontynuację) działalności w
szkole Szkolnego Koła Caritas Diecezji Tarnowskiej
6. Omówienie bieżących spraw społeczności szkolnej, w tym:
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z funduszy Rady Rodziców:
- 500,00 zł- dofinansowanie zabawy andrzejkowej na wniosek Samorządu
Uczniowskiego.
w/w wniosek został zaopiniowany pozytywnie i przekazany do realizacji
Skarbnikowi RR.
Wybrane zagadnienia ze spotkań klasowych rodziców:
- Dla kl. III PG- informacje o egzaminie gimnazjalnym /z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych OKE/;
- zebranie przez skarbników dobrowolnych wpłat na RR- 30zł od rodziny, wpłacane
w oddziale, gdzie uczy się najstarsze dziecko,
- informacja o udziale poszczególnych uczniów w realizowanych projektach
edukacyjnych (dotyczy gimnazjum),
- pisemne badanie zapotrzebowania na prelekcję przedstawiciela PPP- zdecydowana
większość rodziców
wskazała temat: Świadome rozwijanie uzdolnień dziecka,
organizacja prelekcji planowana jest na 6.02.2018r. w czasie spotkania ogólnego.
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ANKIECIE!

