Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39
w Szczecinie z dnia 24 października 2019r.

1. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Farat. Na zebraniu
była również obecna pani dyrektor Iwona Kroplewska .
2. Na zebraniu obecni byli następujący przedstawiciele klas: Grzegorz Farat (kl.6b),
Marcin Dziubak (kl.5a), Jowita Osiadacz (kl.7a), Agnieszka Łęcka (kl.6a,2a), Wioletta
Kaczmarek (kl.5c), Monika Wakuła (kl.1a), Monika Zawisza (kl.4a), Anna Nalepko
(kl.5b), Anna Borowczyk (kl.2b,6c).
3. Pani Dyrektor wyraziła podziękowanie dla rodziców za pomoc w przygotowaniu
festynu. Zgromadzone na nim fundusze zostaną wpłacone na konto Rady Rodziców.
4. Pojawiła się propozycja założenia w szkole „strefy ciszy”, do korzystania zarówno
przez dzieci jak i przez nauczycieli. Pani Dyrektor zaakceptowała pomysł. Rada
Rodziców po konsultacjach w klasach zakupi na początek ok. 6par słuchawek
wyciszających.
5. Poruszony został temat dzwonka szkolnego. Zaproponowano wyłączenie dzwonka na
okres próbny, ewentualnie zastąpienie go melodią. Pani Dyrektor zgodziła się na
wprowadzenie okresu próbnego po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
6. Zwrócono się z prośbą do Pani Dyrektor o udostępnienie podstawy programowej
z przedmiotów w celu poprawy jakości współpracy z nauczycielami.
7. Rodzice dzieci z klas 5-tych zwrócili się z prośbą o możliwość wprowadzenia dwóch
lekcji pod rząd z tego samego przedmiotu (np. 2 języki polskie, jeden po drugim).
Dało by to możliwość wydłużenia czasu pracy m.in. w przypadku pisania pracy
klasowej.
8. Pani D. Mazurowska zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu 15-stu
podręczników do klas dla uczniów z klas ósmych. Koszt zakupu podręczników to
375zł. Rada Rodziców pozostawiła kwestię do przedyskutowania.
9. W sprawie zadań domowych ustalono, że przedstawiciele Rady Rodziców
przedyskutują temat z rodzicami poszczególnych klas podczas zebrań z rodzicami
i zanotują wnioski.
10. Pani Dyrektor poinformowała Radę Rodziców o konieczności przechowywania
w szkole dokumentacji Rady Rodziców.
11. Następne zebranie zaplanowano na 05 grudnia, na godz. 17.00.
12. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Jowita Osiadacz

