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INICJATYWA

OPIS

infrastruktura szkoły
dwie drogi:
- czekamy aż gmina nam przydzieli środki
- uruchamiamy ścieżkę do sponsorów
Ustalenia:
- raz na kwartał wysyłamy pisma do tych samych instytucji
(burmistrz, kuratorium etc.) przypominając o problemie
Udajemy się na spotkanie do burmistrza w listopadzie
-konieczne jest zebranie informacji o dotychczasowych
działaniach dyrekcji i uzgodnienie wspólnego stanowiska
zmiana nawierzchni na placu zabaw uwzględniamy problem w piśmie do burmistrza, poruszamy
na spotkaniu z burmistrzem w listopadzie
remont elewacji
uwzględniamy problem w piśmie do burmistrza, poruszamy
na spotkaniu z burmistrzem w listopadzie
doposażenie świetlicy
zakup gier planszowych, zabawek itp.
– p.Mariola Brzezińska pomoże przygotować listę potrzeb
ze strony Dyrekcji uzgodnioną z paniami świetlicy
uporządkowanie otoczenia szkoły
kupujemy farby, pędzle, fartuchy i organizujemy czyn
społeczny na wiosnę
rewitalizacja pianina
finansujemy ze środków rady rodziców stroiciela pianina
modernizacja wyposażenia szkoły
lista potrzebnego wyposażenia do uzgodnienia z Dyrekcją
na spotkaniu 9 listopada
maty antypoślizgowe
potrzebujemy informacji o kwestiach technicznych – nie
wiemy czy i jak mamy się w sprawę angażować
organizacja szkoły
poprawa organizacji świetlicy
chcielibyśmy aby dwie osoby opiekowały się dziećmi i
zapewniały szczególną opiekę nad dziećmi z orzeczeniami
podczas np. wychodzenia do łazienki – zdaniem p.Marioli
Brzezińskiej problem został rozwiązany przez zatrudnienie
osoby na zastępstwo
miejsce dla starszych dzieci
starsze dzieci nie mogą zostawać w szkole po lekcjach
(tylko w OPP lub czytelni) – poprosiliśmy p.Mariolę
Brzezińską o weryfikację oferty szkoły i przedstawienie jej
modernizacja boiska
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11.

spotkania z rodzicami dzieci
niepełnosprawnych

12.

przechowywanie strojów
gimnastycznych
boksy dla dzieci

13.

występowanie o dofinansowanie do
instytucji zewnętrznych

14.

plan wieloletni – szersze spojrzenie na
rozwój szkoły

15.

jawność działania – publikowanie
kluczowych informacji i dokumentów
na stronach internetowych

16.

aktualna informacja na stronie
internetowej o organizacji roku
szkolnego, zajęciach dodatkowych,
dyżurach w świetlicy itp.

17.

rozwój samorządu uczniowskiego

18.

gazetka szkolna

Radzie na najbliższym spotkaniu
osoba z RR występująca z inicjatywą regularnych spotkań
rodziców dzieci niepełnosprawnych z dyrekcją i rodzicami,
chcielibyśmy stworzyć platformę do dyskusji na temat
potrzeb dzieci z orzeczeniami
do przedyskutowania z Dyrekcją kwestia zakupu i instalacji
indywidualnych szafek / boksów dla dzieci, większość
uczniów nosi po kilka worków z ubraniami a w szatni są
ograniczone możliwości przechowywania
prośba o wyznaczenie przez Dyrekcję osoby
odpowiedzialnej za śledzenie informacji o możliwościach
uzyskania dofinansowania i przekazywanie tych informacji
regularni wszystkim zainteresowanym i RR
chcielibyśmy oderwać plan funkcjonowania RR od
kadencyjności roku szkolnego i przygotować z Dyrekcją
plan na 5 lat pokazujący co i kiedy zamierzamy osiągnąć
mamy deklarację ze strony Dyrekcji szkoły i p.Marioli
Brzezińskiej, że nie ma problemu aby umieszczać na stronie
internetowej kluczowe dokumenty dotyczące
funkcjonowania szkoły
j.w. chodzi o umieszczanie w internecie wszystkich
bieżących informacji przydatnych dla dzieci, rodziców i
opiekunów (rozkład zajęć, plan lekcji, zajęcia na świetlicy,
pobieranie opłat za obiady itp.) aby nie szukać ich w
szkole i nie być zmuszonym do odwiedzania szkoły w celu
poszukiwania informacji. Powinniśmy ustalić z Dyrekcją co
możemy zrobić aby w tym pomóc, kogo i jak należy
zmotywować do działania
uaktywnienie samorządu szkolnego (możliwe że konieczny
jest dorosły opiekun, który potrafi pokierować aktywnością
dzieci), uważamy, że jest to inicjatywa Dyrekcji i grona
pedagogicznego – do ustalenia czy jest to priorytet dla
szkoły
propozycja uruchomienia gazetki szkolnej jako organ
samorządu uczniowskiego i połączenia jej wydawania z
warsztatami dziennikarskimi dla uczniów, może artykuły z
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poszczególnych klas, konkurs na artykuły wśród dzieci itp.,
można publikować w internecie
opieka nad uczniami
badanie kompetencji uczniów
rodzice proszą o test Wałbrzyski dla wszystkich uczniów
począwszy od klas „0”. Pani Mariola Brzezińska na kolejnym
spotkaniu wyjaśni jak to można zrobić.
dodatkowa opieka dla dzieci z
moglibyśmy otrzymać dofinansowanie do zakupu
orzeczeniami – świetlica integracyjna artykułów do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych np. z
Fundacji
zapewnienie psychologa w szkole
musimy powalczyć z gminą, poprosimy Dyrekcję o kopie
wystąpień o psychologa do władz gminy aby wzmocnić
nacisk w tej sprawie
opieka logopedyczna
zgodnie z informacjami p.Marioli Brzezińskiej zakres opieki
jest taki na jaki realnie można liczyć – powinniśmy
sprawdzić na kogo na zewnątrz w jaki sposób nacisnąć
aby zwiększyć zakres opieki
opieka stomatologiczna
propozycja porozumienia się z oddziałem stomatologii
WUM w sprawie działań profilaktycznych, uświadomienie
rodzicom skali zjawiska – zgodnie z najnowszymi badaniami
85% dzieci w szkołach podstawowych ma problemy z
uzębieniem, większość nieuświadomiona
zajęcia korekcyjne dla klas starszych
do rozważenia w ramach zajęć dodatkowych dla klas 4-6
uruchomienie korektywy
kształtowanie postaw uczniów / integracja
wolontariat dziecięcy
chcielibyśmy uruchomić pomoc wzajemną uczniów, bez
podziału na dzieci zdrowe i z orzeczeniami, proponujemy
zbieranie punktów za aktywności, zwłaszcza w klasach 4-6,
pytanie do Dyrekcji jak zachęcić wychowawców do tej
inicjatywy
punkty za aktywność uczniów
do rozważenia celowość tego pomysłu i przygotowanie
sensownych reguł obowiązujących wszystkich uczniów
sprzątanie klas i szkoły – prace
prace porządkowe prowadzone przez uczniów np. w
społeczne uczniów
wyznaczoną sobotę
spotkania z ciekawymi ludźmi
p. Mariola Brzezińska sprawdzi czy pani kierownik świetlicy
może koordynować spotkania, do ustalenia harmonogram
i lista osób, z którymi warto zorganizować spotkania,

p.Renata Stojek

p.Bartosz Grucza
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musimy zaangażować kogoś z RR
wigilia szkolna, jasełka, bal
po burzliwej dyskusji pomysł wydaje się trudny logistycznie –
noworoczny
do rozważenia wigilia 1-3 i 4-6
uświadomienie praw i obowiązków
nie jest to problem
ucznia
rozwój zainteresowań uczniów
sponsorowany konkurs dla uczniów
zorganizowanie konkursu wiedzy z wybranego tematu i
promujący rozwój intelektualny
otrzymanie dofinansowania nagród (w tym temacie
konieczna współpraca ze strony rodziców dzieci klas
starszych)
utworzenie kół zainteresowań
np. kółko turystyczne – organizowanie wycieczek jedno i
dwudniowych lub wypadów pieszych, konieczne
przygotowanie założeń funkcjonowania takich kół w szkole
i zebranie opinii / deklaracji nauczycieli jakimi tematami
można się zająć; potrzebujemy opiekunów kół ze strony
szkoły
konkursy naukowe
do uzgodnienia tematyka i sposób organizacji
konkursy wewnętrzne
do uzgodnienia tematyka i sposób organizacji
zajęcia muzyczne
zebranie ankiet wśród rodziców i uczniów na temat
preferowanych zajęć muzycznych rozwijających dzieci,
uzgodnienie z Dyrekcją zasad ich prowadzenia i
finansowania (możliwe wsparcie finansowe RR)
chór
do weryfikacji kto i jak mógłby poprowadzić chór
olimpiady tematyczne
zebranie informacji o możliwościach wzięcia udziału w
olimpiadach i przygotowanie harmonogramu z
wyprzedzeniem
aktywności sportowe
zebranie ankiet wśród rodziców i uczniów na temat
preferowanych zajęć sportowych rozwijających dzieci,
uzgodnienie z Dyrekcją zasad ich prowadzenia i
finansowania (możliwe wsparcie finansowe RR)
imprezy coroczne
do zorganizowania np.:
- tydzień zdrowego stylu życia
- tydzień teatralny itp.
trzeba stworzyć kalendarz wydarzeń
spotkania z kulturą
do zorganizowania: koncerty, wystawy, przedstawienie
zewnętrzne - trzeba stworzyć kalendarz wydarzeń

p.Renata Stojek
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imprezy jednodniowe

do zorganizowania np.:
- dzień historii
- dzień książki
- dzień Warszawy
- dzień nauki itp.
trzeba stworzyć kalendarz wydarzeń
przedsięwzięcia „komercyjne”
kiermasz karnawałowy
integracja dzieci, rodziców i nauczycieli, wspólne działanie
dla celu wspólnego. Dzieci mają szykować stoiska
(klasami) zgodne z założonym tematem kiermaszu
(dotychczasowe to: państwa świata, regiony i mniejszości
w Polsce) i w wybranym zakresie np. Cyganie. Zadanie
polega na tym, żeby przygotować takie atrakcje, które
zachęcą odwiedzających do wydania pieniążka, ale które
będą ściśle związane z tematyką. Żeby goście nie umarli z
głodu każde stoisko miało przygotować jakąś potrawę
również z nim tematycznie związaną. Niestety w zeszłym
roku kulinaria całkowicie zawładnęły wyobraźnią i w sumie
był wielki kiermasz jedzenia, inne atrakcje były w
mniejszości (ciekawe jest, że najwięcej zarobiło stoisko w
którym atrakcji poza kulinarnych było najwięcej).
pchli targ
zorganizowanie wyprzedaży rzeczy jednym
niepotrzebnych, które mogą stanowić dla kogoś innego
wielką atrakcję. Przy okazji pieniądze zarobione na
sprzedaży idą do wspólnej klasowej puli i mogą być potem
wydane na to na co grupa zdecyduje. Każda klasa
przygotowuje swoje stoisko, możliwie tematyczne np.
ciuchy albo biżuteria, albo zabawki itd.
giełda używanych podręczników
chodzi o ograniczenie wydatków na podręczniki uczniowie sprzedają podręczniki, które nie są im już
potrzebne, ewentualnie zbiórka podręczników i ich
przekazywane do klas dla dzieci najuboższych
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