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Podsumowanie spotkania Centralnej Rady Rodziców Podstawowych (CPPC) Które odbyło się 28 
lutego 2019 roku 

Zaangażowanie rodziców 
CPPC wita wszystkich rodziców i opiekunów. Dni i godziny spotkań będą zróżnicowane. Członkowie CPPC będą 
mogli wziąć udział w sesji w sali społecznościowej podczas wieczorów rodziców (19 i 21 marca). 

Porozumiewanie się 
Regularne spotkania będą odbywać się między dyrektorem szkoły a CPPC. Blog szkolny i strona na Facebooku 
będą publikować działania i informacje. W szkole jest obecnie 17 języków, CPPC zajmie się przetłumaczeniem 
kluczowych informacji. 

Fundusz Uczelnianych Kapitałów 
Fundusz Uczelnianych Kapitałów (PEF) to pieniądze rządu szkockiego przyznawane szkole na podstawie liczby 
dzieci zarejestrowanych na posiłki szkolne. Zostało to wydane na muzyka i dwóch asystentów wsparcia uczniów 
(PSA). Szkoła planuje również zabrać wszystkich uczniów do Aquadome na dziewięć sesji. Będą mieli dzień na 
pokazanie umiejętności ucznia, zamiast Dnia Sportu. CPPC przeprowadzi badanie organizujące Letnią Fety / 
Dzień Sportu w sobotę. 

Chromebooki 
Chromebooki zostały zakupione dla całej szkoły. P6 i P7 mają po jednym i mogą zabrać je do domu. P1 do P5 
będą używać ich w klasie w stosunku 1: 5. CPPC przyczyni się do zakupu osłon ochronnych. 

Data świat wielkanocnych 
Rada rodziców chciałaby uzyskać opinie czy ustalić stała datę świat wielkanocnych. 

Klasy Dojo 
Klasy Dojo mają się zakończyć, ponieważ nie spełniały zasad ochrony danych. Wkrótce zostanie ona zastąpiona 
przez szkołę Seesaw. 

Bezpieczeństwo internetu 
Niedawna strach spowodowany przez wyskakującą grę MOMO został rozwiązany przez szkołę. Wszystkie klasy 
teraz o tym rozmawiały. CPPC opublikowało również ogólne wytyczne na stronie Facebooka. 

Plac zabaw 
CPPC będzie nadal badać dalszy rozwój placów zabaw. Będziemy pracować nad ogólnym planem głównym i 
dążyć do zbierania funduszy na jedną strefę / obszar zabaw na raz. 

Nowe problemy podniesione przez rodziców 
1) Pojawiło się pytanie, czy rodzice mogą parkować na parkingu Kenneth St. Dyrektor szkoły poinformował, 

że parking jest przeznaczony dla pracowników i nie jest wystarczająco duży, aby pomieścić parking dla 
rodziców. 

2) Zaproponowano uczczenie Dnia Ziemi 22 kwietnia. Może to obejmować dzieci pomagające w sprzątaniu 
ulic wokół szkoły. Szkoła zbada to. 

3) Pojawiło się pytanie, czy rodzice mogą zarezerwować macierzyste wieczory online. Dyrektor szkoły 
poinformował, że będzie to dostępne w przyszłości, ale nie w tej chwili. 

4) Wprowadzono prośbę o informowanie rodziców o tym, jak i kiedy dzieci uzyskują dostęp do przestrzeni 
wychowawczej. Dyrektor szkoły udzieli dodatkowych informacji.   

5) Zgłoszono problem dotyczący wielkości porcji lunchu. Należy zebrać więcej informacji, jednak zakłada się, 
że wielkość porcji posiłków jest prawdopodobnie oferowana uczniom według wieku i wytycznych rządu. 

Następne spotkanie 
Członkowie CPPC będą mogli wziąć udział w sesji w sali społecznościowej podczas wieczorów rodziców w marcu, 
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aby wysłuchać wszelkich obaw rodziców. Następne spotkanie CPPC odbędzie się w kwietniu po wakacjach 
szkolnych. 

 


