
                                                   PROTOKÓŁ Nr 3/2016-2017

                 Z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka      

….                                w  Kleszczowie z dnia 11 stycznia  2017 roku.

      W dniu 11 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  odbyło się 

zebranie Rady Rodziców wybranej na rok szkolny 2016/2017.                                                   

Prowadzącą i zarazem wnioskodawczynią spotkania była Pani Dyrektor                                    

mgr Mariola Świderska-Kulka.                                                                                                    

W zebraniu wzięły udział następujące osoby:

Pani Mariola Świderska-Kulka  Dyrektor szkoły

Pani Agnieszka Wietek-Białek Przedstawiciel klasy I A

Pani Agnieszka Kułak  Przedstawiciel klasy  I B

Pani Godek Ewelina Przedstawiciel klasy II A

 Pani Agnieszka Mazur  Przedstawiciel klasy  II B

Pani Alina Sulikowska  Przedstawiciel klasy  II C

Pan Jerzy Kurdek Przedstawiciel klasy  III A

Pani Lucyna Zybura Przedstawiciel klasy  III B

Pani Biegała Katarzyna Przedstawiciel klasy III C

Pani Katarzyna Górazda Przedstawiciel klasy  III D

Pani Kowalska Paulina Przedstawiciel klasy  IV B



Pani Aneta Piskorska Przedstawiciel klasy  IV D                                                                         

Pan Krzysztof Kędzierski Przedstawiciel klasy V A

Pani Agnieszka Rutkowska Przedstawiciel klasy  V B

Zebranie odbyło się według poniższego porządku obrad:

1. Przedstawienie raportu z ewaluacji wewnętrznej.
2. Przedstawienie planu rozbudowy budynku  szkoły.
3. Przedstawienie raportu dotyczącego przyjęcia rodziny repatriantów pochodzących 

z Kazachstanu.
4. Omówienie planu zabawy choinkowej.
5. Terminy Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami.
6. Sprawy różne

A.d. 1. EWALUACJA

1. Rozp. MEN z dn. 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.
poz. 1270)

2. Rozp.  MEN  z  dn.6  sierpnia  w  sprawie  wymagań  wobec  szkól  
i placówek (Dz. U. 2015.

EWALUACJA- jest procesem  gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na
temat  wartości  działań  podejmowanych  przez  szkołę  lub  placówkę.  Wyniki  ewaluacji  są
wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej
jakości organizacji kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce.

1. Ewaluacja przeprowadzona została w dniach 3,4 listopada. 

Wykorzystano następujące narzędzia badawcze:

1) Wywiad z nauczycielami.
2) Ankieta dla dyrektora
3) Ankieta dla nauczycieli
4) Ankieta dla rodziców klas V – VI
5) Ankieta dla uczniów „Mój dzień” - klasy VI
6) Ankieta dla uczniów „Moja szkoła” – klasy V
7) Obserwacja lekcji
8) Obserwacja szkoły
9) Wywiad z dyrektorem
10) Wywiad z partnerami
11) Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi
12) Wywiad z przedstawicielem organu prowadzącego
13) Wywiad z rodzicami



14) Wywiad z uczniami

W dniu 25.11.2016 r odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej, na którym panie wizytator 
z KO przedstawiły projekt raportu z ewaluacji wewnętrznej. Badane były dwa wymagania:

a. W5  Kształtowane  są  postawy  i  respektowane  normy  społeczne.  Szkoła  uzyskała
poziom podstawowy.

b. W6  Szkoła  lub  placówka  wspomaga  rozwój  uczniów  z  uwzględnieniem  ich
indywidualnej sytuacji. Szkoła uzyskała poziom wysoki.

Pani  dyrektor  podsumowując  wyniki  z  raportu  ewaluacji  wewnętrznej  powiedziała,  że
szkoła  podejmujemy wiele  działań,  niemniej  nie  zawsze  nasze  i  Państwa działania  są
spójne i systemowe. Warto, abyśmy razem inicjowali i realizowali działania związane ze
szkołą.  Dlatego  jesteśmy  otwarci  na  propozycje  działań,  inicjatyw,  dzięki  którym
staniemy się jeszcze bardziej aktywną społecznością. Aby były to działania systemowe,
Państwa propozycje muszą stać się  dobrą praktyką w codzienności  szkolnej.  My jako
szkoła  na  bieżąco  diagnozujemy  potrzeby  i  oczekiwania  rodziców  w  zakresie
funkcjonowania placówki. Doceniamy te inicjatywy, które dobrze sprawdzają się już od
wielu  lat,  ale  ważne  są  i  te  nowe,  które  dopiero  zaistniały  bądź  zaistnieją  w  naszej
społeczności.  Mam  nadzieję,  że  dzięki  tak  pojętej  współpracy  każde  przedsięwzięcie
zakończy się powodzeniem. Wiem, że nie brakuje Państwu pomysłów. Wystarczy tylko
się nimi podzielić z wychowawcą dziecka, dyrektorem, nauczycielem i realizować.

Warto  też  wspomnieć,   że  zdarzają  się  sytuacje,  kiedy  uczeń  nie  respektuje
obowiązujących w szkole zasad i tu liczymy na współpracę ze strony rodziców. Bywa, że
sprawa  pozostaje  bez  echa  czy  jest  bagatelizowana  przez  rodziców.  Jako  szkoła  nie
aprobujemy przemocy psychicznej czy fizycznej, dlatego też i w tej kwestii liczymy na
Państwa pomoc.

A.d. 2.  Pani Dyrektor omawiając kolejny punkt zebrania,  zwróciła uwagę na potrzebę
rozbudowy budynku szkoły. Rada Rodziców również jednogłośnie opowiedziała się za
rozbudową  budynku  Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka  w  Kleszczowie.  
W  wyniku  dyskusji  uznano  obecny  budynek  szkoły  za  zbyt  mały  i  niespełniający
wymogów stawianych szkole  z tak dużą ilością uczniów.

A.d.  3.  Kolejną  bardzo  istotną  kwestią  poruszoną  przez  Panią  Dyrektor  była  sprawa
przyjęcia rodziny Polaków mieszkających w Kazachstanie. Rada Rodziców wyraziła duże
zadowolenie   tym  faktem,  jednocześnie  okazała   zaniepokojenie  tym,  iż  zostali  oni
umieszczeni w miejscowości Dębina, która przeznaczona jest do całkowitego wysiedlenia.
Rada Rodziców uznała, że umieszczanie naszych rodaków  w odosobnieniu utrudni im
bowiem adaptację i odpowiednią integrację ze środowiskiem lokalnym.

A.d. 4. Zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbędzie się 17 
lutego w dwóch osobnych grupach.                                                                                        



Grupa 1 klasy I – III w godzinach 11.30 do 13.30                                                                  
Grupa 2  klasy IV – VI w godzinach 16.30 do 18.30  

A.d. 5. Pani Dyrektor ustaliła termin zebrania z rodzicami na wtorek 7 lutego 2017 
o godzinie 16.15

protokołował Jerzy Kurdek 


