W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 zebrań oraz kilka spotkań nieformalnych i konsultacji.
Na zebrania zapraszani byli wszyscy członkowie Rady czyli przedstawiciele poszczególnych klas
i oddziałów przedszkolnych. Na zebraniach tych podejmowane były uchwały dotyczące m.in.
regulaminu Rady Rodziców, programu wychowawczego i programu profilaktyki, wydawane opinie
dotyczące m.in. szkolnego zestawu podręczników, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
planu finansowego szkoły oraz rozpatrywane były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem
szkoły i organizacją życia społeczności szkolno-przedszkolnej.
Oprócz zebrań ogólnych członkowie prezydium spotykali się również na spotkaniach nieformalnych ,
na których uszczegóławiany był zakres prac dotyczących realizacji poszczególnych projektów
i działań przedsięwziętych przez Radę Rodziców. Członkowie prezydium spotkali się również
kilkakrotnie z panią dyrektor Aurelią Miguła w celu przedyskutowania spraw bieżących i organizacji
imprez szkolnych.
Priorytetem Rady Rodziców w minionym roku szkolnym było uatrakcyjnienie życia szkolnego
i przedszkolnego oraz wsparcie Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w ich działalności dydaktycznowychowawczej.
Z inicjatywy Rady Rodziców i przy współudziale Samorządu Uczniowskiego oraz Rodziców
zorganizowano w szkole andrzejki, na których zaproszona przez Radę Rodziców prelegentka
przybliżyła dzieciom zwyczaje i przesądy związane ze świętowaniem tego wieczoru.
Rada Rodziców zaprosiła również znanego działacza i propagatora Śląska i śląskości p. Jerzego
Ciurloka do wygłoszenia wykładu o tematyce dotyczącej naszego regionu.
Tradycyjnie, by pozyskać dodatkowe fundusze zorganizowano Charytatywny Bal Karnawałowy,
z którego dochód został przeznaczony na potrzeby uczniów i placówki.
By rozpropagować wśród uczniów modę na ekologię i zmobilizować do podjęcia konkretnych działań
ekologicznych Rada Rodziców wsparła Samorząd Uczniowski przy organizacji akcji „Eko-hotele
dla pszczół murarek” fundując atrakcyjne nagrody. Zasponsorowała również nagrody
dla najaktywniejszych uczniów biorących udział w selektywnej zbiórce surowców wtórnych.
Rada Rodziców wsparła finansowo organizatorów corocznego szkolnego „Śniadania na Trawie”.
Jako Rada Rodziców zauważamy trud i wysiłek włożony przez uczniów w poszerzanie swojej wiedzy.
Dlatego doceniliśmy uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych pokrywając
koszty związane z ich udziałem w konkursach (Albus, Fox i inne).
Na koniec roku wszystkie przedszkolaki oaz uczniowie wyróżniający się otrzymali książki zakupione
z funduszy Rady Rodziców.
Odchodzącym uczniom klasy VI ze środków Rady Rodziców zakupiono pamiątkowe dyplomy.
By nauka była atrakcyjna potrzebne są również pomoce naukowe. Rada Rodziców skrupulatnie
i szczegółowo rozpatruje zasadność zakupu w tej materii, kierując się przy tym wytycznymi , by
zakupiona pomoc dydaktyczna służyła nie tylko aktualnym uczniom, ale i przyszłym.
W minionym roku szkolnym Rada Rodziców zakupiła głośniki do komputera, wykorzystywane
na zajęciach z języka angielskiego, pomoce do diagnozy dysleksji u dzieci oraz doposażyła jedną z sal
lekcyjnych o tablicę korkową.

Szkoła to nie tylko nauka, ale też i zabawa.
Dlatego wsparliśmy organizację bali karnawałowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych fundując
drobny poczęstunek oraz napoje.
W okresie okołoświątecznym Rada Rodziców aktywnie włączyła się w organizację szkolnego
kiermaszu bożonarodzeniowego.
Nieobca była nam maksyma „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dlatego Rada Rodziców czyniła
starania, by przed szkołą pojawiło się więcej stojaków na rowery.
Zadbaliśmy również o „zaplecze kulinarne” podczas wiosennego Rodzinnego Festynu Sportowego.
Oprócz tego Rada Rodziców wyraziła opinię w sprawie pracy p. dyrektor Aurelii Miguły.
Zgodnie z ustawą o oświacie reprezentant Rady Rodziców brał udział w pracach komisji konkursowej
w sprawie wyłonienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na nową kadencję.
W minionym roku szkolnym Rada Rodziców opiniowała pracę pani Aleksandry Machoczek –
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz wnioskowała o przyznanie Nagrody Dyrektora dla
nauczycielek: pani Jadwigi Szendery i pani Katarzyny Bazgier.
Te wszystkie działania Rada Rodziców mogła przeprowadzić dzięki staraniom własnym, pozyskiwaniu
sponsorów, udziałom w różnorakich akcjach, ale przede wszystkim dzięki Państwa otwartości
i hojności.
To dzięki wpłatom na konto Rady Rodziców tak wiele zadziało się w ubiegłym roku w naszej szkole.
Liczymy, że i w tym roku szkolnym wyrażą Państwo swoje poparcie dla działalności Rady Rodziców
i dokonają wpłaty na konto Rady Rodziców dając tym wyraz Waszego zaufania, solidarności
i odpowiedzialności za jakość życia szkolnego i przedszkolnego w naszej placówce.
Pozostało też kilka spraw, których w ubiegłym roku szkolnym - mimo aktywnych działań podjętych
przez Radę Rodziców - niestety nie udało się zrealizować.
Otwarta pozostaje sprawa poprawy bezpieczeństwa przed głównym wejściem do budynku szkoły
(śliskie schody zewnętrzne w okresie jesienno-zimowym) oraz sprawa niezjadania posiłków przez
dzieci korzystające ze stołówki szkolnej.
Dyrekcja w tych dwóch kwestiach podjęła już pierwsze działania zmierzające do zmiany obecnej
sytuacji.
Niezrealizowane pozostały również kwestie ogródka dydaktycznego dla przedszkolaków oraz zakup
mikroskopów do pracowni przyrody. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Rady
Rodziców z minionego roku szkolnego 2015/2016 i liczymy, że doczekają się realizacji w bieżącym
roku szkolnym.
Mamy nadzieję, że nowa Rada Rodziców na rok szkolny 2016/2017 dzięki Państwa merytorycznemu
i finansowemu wsparciu będzie mogła przyczynić się do tego, że nasza szkoła będzie miejscem,
do którego chętnie będą chodzić, i w którym w atrakcyjny i nowoczesny sposób dzieciaki będą
zdobywać i poszerzać swoją wiedzę.
Aby tak się stało potrzebna jest otwartość, zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności i chęć
współpracy wszystkich stron tworzących naszą szkolno-przedszkolną społeczność.

Niech jednym z jej wyrazów będzie Państwa finansowe wsparcie działalności nowej Rady Rodziców.

