
Protokół z zebrania RR z dnia 18.01.2023r.

1. Przywitanie i sprawdzenie obecności (lista obecności w osobnym załączniku).

2. Omówienie wyników klasyfikacji za pierwsze półrocze. W ogólnej ocenie średnia szkoły jest

wysoka- 4,96. Oceny są wprowadzone w e-dzienniku.

3. Omówienie próbnych egzaminów – indywidualne wyniki zostały wprowadzone do

e-dziennika. Drugi egzamin próbny jest zaplanowany w połowie marca.

4. Bal klas ósmych odbędzie się 14.06.2023r. w Szafonierze.

5. Działamy już na nowej stronie https://sp5.lubon.pl/

6. Sprawozdanie finansowe RR dostępne jest na stronie szkoły

https://sp5.lubon.pl/rada-rodzicow/sprawozdanie-finansowe/).

Składka na RR wynosi 50 zł od dziecka i jest to dobrowolna wpłaty. Wpłat można

dokonywać bezpośrednio na konto RR lub u skarbników klasowych.
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Klasa, która uzyska wpłaty na poziomie 80% , może wnioskować o zwrot 20% uzyskanej

wpłaty. Wpłat można dokonywać do końca maja.

7. Kiermasz świąteczny – w czasie kiermaszu można było obejrzeć program artystyczny

przygotowany przez uczniów klas 1 – 3 oraz zerówkę. Dzieci. nauczycielki  oraz rodzice

przygotowali stroiki świąteczne oraz ciasta własnego wypieku. Na zebraniach wychowawcy

omówią, jak przebiegał kiermasz i jakie przyniósł efekty). Klasa 5d pomagały w kawiarni w

ramach wolontariatu.

8. Zmiana nauczyciela w klasie 1 c.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsp5.lubon.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YTPiTu1qfkqACdtJ3eXh60R-zBTcdLfHnXGwkS9ZFORb5lweB-V4ni8U&h=AT3_5oQfnBbyOmMNwg5BQ9vN_hyrIEmI05NKzZ1nCzMTAutWEF-7pOOt-LCsdKEYt1qunYbZtdbMQxu-QHYJAPtWv0WcK3wzUfrKeR33qDmwFEATog1t3cQgTVsoTTrse-XTWIz1
https://sp5.lubon.pl/rada-rodzicow/sprawozdanie-finansowe/?fbclid=IwAR2pn4dC806mjvyCpwQZRAJwqMyEicq5U9BAhvvazkWetYrtIHlSyGGphRg


9. Szkolne inwestycje:

- Zakup okularów 3D; uczniowie są wprowadzani w wirtualny świat okularów 3D;

- Projekt mały majsterkowicz – składanie układów;

- Zakupiono kolejne mikroskopy – uczniowie mogą tworzyć własne preparaty jak i

korzystać z już gotowych;

- Robotyka na zajęciach informatyki;

- Drukarki 3D oraz długopisy 3D pomagają rozwinąć wyobraźnię;

- Zakupiono 2 duże monitory, jeden z nich jest w sali biologiczno-przyrodniczej. Dzięki

niemu uczniowie poznają budowę szkieletu człowieka, jego mięśni jak i całego ciała.

Koszt jednego monitora to 11 tys. Planowany jest zakup kolejnych tego typu

monitorów (po pozyskaniu środków finansowych)

- Zmontowano nowy monitoring – obecnie jest więcej kamer a obraz jest bardzo

wyraźny;

- W Sali 210 zamontowano nową klimatyzację – koszt 8 tys.;

- Trwa wymiana żarówek na bardziej energooszczędne;

- Odnowiono tablice w salach lekcyjnych w klasach 1-3

- Naprawa dachu jest w toku.

- Przed feriami samorząd szkolny organizuje tydzień mody (szczegóły na stronie

szkoły). Ważne: wszystkie stroje muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi

ubiorów zawartymi w Statucie Szkoły. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli

do wspólnej zabawy!

10. Targi edukacyjne odbędą się 26.01.2023r. od 18:00 do 19:00 szczegółowe informacje

pojawią się na stronie szkoły, opiekunem wydarzenia jest p. Łukomska.

11. Szkoła organizuje półkolonie zimowe. Dwa turnusy, każdy po 45 osób z klas 1-3.

Szczegółowy plan zajęć będzie przesyłany do zainteresowanych  za pośrednictwem

e-dziennika.

12. Zebrania wychowawców z rodzicami odbędą się w dniach 24 i 25 stycznia o godzinie 18:00.

13. Kolejne zebranie RR zaplanowano na 29.03.2023r. godz. 18:00


