
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 13 października 2016 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 23

- Uprawnionych do głosowania – 23– przedstawiciele klas: Ia, Ic, Id, IIa, IIb, IIe, IIi, IIIa, 

IIIb, IIId, IIIe, IIIg, IIIf, IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf, Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIc, VId, VIf

(Lista obecności – stanowi Załącznik nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania

Zebranie rozpoczęło się od spotkania z przedstawicielami Szwajcarki, a potem realizowano 

kolejne punkty spotkania.

1. Przedstawiciele  ajenta  stołówki  szkolnej  firmy  Szwajcarka  przedstawili  propozycję 

wprowadzenia w naszej szkole elektronicznego systemu obsługującego stołówkę - program 

Masterszef. Prezentacja systemu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

System ten ma ułatwić weryfikację dzieci uprawnionych do korzystania ze stołówki, a co za 

tym idzie  usprawnić wydawanie  posiłków. Przedstawiciele klas mają  zebrać opinie na ten 

temat w swoich klasach i decyzja czy wprowadzamy system zostanie podjęta na kolejnym 

spotkaniu Rady Rodziców. System mógłby ruszyć od 1 stycznia lub od początku kolejnego 

semestru, z miesięcznym okresem przejściowym.

2. W drodze głosowania został przyjęty protokół z poprzedniego zebrania - wszystkie głosy ZA, 0 

głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

3. Na wniosek Skarbnika p. Anny Perzyńskiej zostało ustalone, że dokumentacja Rady Rodziców 

będzie  przechowywana  do  5  lat  wstecz,  a  dokumentacja  z  lat  wcześniejszych  zostanie 

zniszczona.

4. Krzysztof  Nowak  i  Piotr  Misiak  -  przedstawiciele  RR  w  zespole  ds.  programu  profilaktyki 

i wychowawczego przedstawili podsumowanie prac (stanowi Załącznik nr 3 do protokołu). 

1) można zgłaszać tematy warsztatów dla dzieci i rodziców - najlepiej z gotową propozycją 

osoby prowadzącej

2) szukamy  rodziców  lub  osób  zaprzyjaźnionych,  które  poprowadziłyby  takie  warsztaty 

nieodpłatnie

3) można  zgłaszać  propozycje  wolontariatów -  będzie  szerzona  idea  wolontariatu  wśród 

uczniów

4) jest propozycja uruchomienia radiowęzła prowadzonego przez uczniów

5) można zgłaszać propozycje wykorzystania monitora mieszczonego w holu głównej szkoły

6) pełny zakaz używania telefonów komórkowych zostanie wprowadzony od 1 stycznia
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7) organizowane  będą  tygodnie  tematyczne:  szacunek,  odpowiedzialność,  współpraca, 

refleksyjność, empatia - prośba o udział rodziców w przygotowaniu tych tygodni.

5. Został  poruszony  temat  klas  integracyjnych  w  naszej  szkole,  przedstawiciele  tych  klas 

zasygnalizowali tematy

1) izolacja klas integracyjnych od innych klas - na świetlicy np. mają osobne sale

2) potrzeba  warsztatów  tematycznych  dla  rodziców  i  nauczycieli  -  sposoby  radzenia 

w różnych sytuacjach kryzysowych jakie pojawiają się w tych klasach

3) wspomniano Fundację Aslan, która wspiera rodziców, dzieci i młodzież z problemami

4) pytanie o możliwość dofinansowania sprzętu w sali SI przez RR - czekamy na oficjalne 

podanie

5) prośba do Pani Dyrektor o informację czy szkoła bez problemu dostaje środki związane 

z funkcjonowaniem klas integracyjnych i w jaki sposób są one wykorzystywane.

6. Wspomniano o potrzebie komunikacji pomiędzy wychowawcami klasowymi a nauczycielami 

świetlicy.  W tym roku po raz pierwszy każda klasa na świetlicy  ma przypisanego swojego 

wychowawcę świetlicowego, co ma ułatwić komunikację i rozwiązywanie pojawiających się 

problemów.

7. Jest  potrzeba  powołania  komisji  żywieniowej,  której  przedstawiciele  monitorowaliby 

działanie stołówki szkolnej i reprezentowali RR w rozmowach z Ajentem. Zgłosiła się p. Ewa 

Gralczyk - prosimy o zgłoszenie się jeszcze przynajmniej jednej osoby.

8. W związku z kradzieżami drobnych rzeczy z plecaków w szatni sportowej skierujemy wniosek 

do p. Dyrektor o zamykanie tych szatni na klucz na czas zajęć.

9. Podanie  o  sfinansowanie  nagród  w  konkursie  „pocztówka  z  wakacji”  -  przyznano 

wnioskowane środki.

10.Zakończenie zebrania.

Protokół sporządziła:             

Joanna Jakubowska
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