
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 17 stycznia 2017 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 28
- Uprawnionych do głosowania – 28 – przedstawiciele klas: Ia, Ic, Id, Ie, IIa, IIb, 

IIc, IId, IIh, IIIa, IIIb, IIIc,  IIId, IIIe, IIIf, IIIh, IVa, IVb, IVd, IVe, IVf, Va, Vb, Vc, 
Vd, Ve, Vf, VIa, VIb, VIc, VId, VIe, VIf

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania
1. Głosowanie protokołu z poprzedniego zebrania (24 listopada 2016 r.) - wszystkie 

głosy za przyjęciem protokołu.
2. Zarząd  przekazał  informacje  na  temat  budżetu  szkoły  uchwalonego  na  dzień 

08.12.2016. Rada Rodziców przyjęła budżet - wszystkie głosy ZA
3. Głównym tematem zebrania było wprowadzenie nowej reformy oświatowej oraz 

wynikające z tego konsekwencje:
1. Wśród klas VI, gł. VIb, jest duże zainteresowanie przejściem do szkoły na ul. 

Czumy (obecne gimnazjum). Wynika to również z postawy dzielnicy.  Nasza 
szkoła  nie  ma  doświadczenia  w  nauczaniu  klas  VII  i  VIII.  W  szkołach 
gimnazjalnych pracją nauczyciele, którzy wiedzą, jak nauczać chemii, biologii,  
fizyki  i  matematyki.  Ponadto  nasza  szkoła  nie  ma  odpowiednich  pracowni 
przystosowanych  do  odpowiednich  przedmiotów.  Z  pewnością  problemem 
będzie zorganizowanie ich w trakcie wakacji.

2. Dotychczas  nasza  szkołą  miała  bardzo  silną  pozycję  w  rankingu  szkół.  To 
przyciąga dobrych uczniów oraz bardzo dobrych nauczycieli. Ponadto stanowi 
to kartę przetargową przy podejmowaniu decyzji w ratuszu. Ratusz chętniej 
inwestuje w szkoły, które mają bardzo dobre osiągnięcia. 

3. Pojawił się pomysł (Pani Dyrektor) na zorganizowanie klas dwujęzycznych z 
naciskiem  na  język  hiszpański  i  niemiecki.  Pani  Dyrektor  ma  kontakt  z 
Instytutem  Goethego  w  tej  sprawie.  W  planach  jest  dwujęzyczność  od 
początku. Prosimy o pomoc osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie w 
tym temacie.

4. W  związku  z  reformą  zmniejszyły  się  obwody  szkół.  Nie  ma  polityki 
wypychania  dzieci  do  nowych  szkół  rejonowych  a  jedynie  zachęca  się  do 
przejścia. Szkoły mają być przystosowane do nowych potrzeb – w budżecie 
gminy znajdują się na to środki.

5. W naszej  szkole  nie przewiduje się  3 zmian a ostatnie roczniki  będą mieć 
nadal  zajęcia tylko w ramach I  zmiany.  Będzie ok.  1 tys.  dzieci.  Szkoła jest 
przystosowana  do  48  oddziałów;  obecnie  mamy  ich  42.  Przewidujemy  1 
zerówkę.

6. W ramach nowej reformy przewiduje się powrót do klasycznych ocen.
4. Pani  Skarbnik  zgłosiła  problem  z  zakupem  lektur,  o  które  prosiła  biblioteka, 

dotyczy to głównie lektur dla klas młodszych. Książki, o które proszono są albo 
bardzo  trudno  dostępne  albo  w  zasadzie  nieosiągalne.  Musimy  zgłosić  ten 
problem pani Dyrektor.

5. Opieka  w  trakcie  basenu  -  w  niektórych  klasach  ogromnym  problemem  jest 
zorganizowanie  rodziców  jako  opiekunów  na  basen,  w  związku  z  czym  klasy 
często nie docierają na zajęcia.  Ponownie pojawiła się  propozycja,  żeby dzieci, 
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które  akurat  nie  uczestniczą  w  zajęciach  z  powodu  np.  przeziębienia,  mogły 
pozostać na świetlicy. To sprawa do ponownego wyjaśnienia.

6. W  szkole  była  kontrola  Sanepidu  w  związku  z  donosem.  Wyniki  kontroli  są 
pozytywne, Sanepid nie zgłosił żadnych uwag do warunków sanitarnych w naszej 
Szkole.  Przy  okazji  okazała  się,  że  Szwajcarka  robi  dodatkową deratyzację  we 
własnym zakresie.

7. Zgłoszono prośbę o wyjęcie drzwi w szatni (obok sali do ceramiki) – pierwsze 
drzwi po lewej. Przeszkadzają dzieciom, które mają tam szafki. Niestety obecnie 
nie ma innego miejsca, w którym można przebrać się na w-f.

8. Tygodnie tematyczne - rodzice nie wiedzą co sie dzieje z tą inicjatywą, bo brak 
jest  koordynacji  w  szkole.  Musimy  przygotować  harmonogram  tygodni  i 
przedstawić szkole.

9. Sala  gimnastyczna  -  jest  koncepcja  rozbudowy  sali  gimnastycznej.  Nasza 
inwestycja jest na III  miejscu inwestycji  na Bemowie.  Nie ma jeszcze projektu. 
Cały proces od projektu, przez organizację, dokumenty po budowę to ok. 3 lata. 
Na  czas  rozbudowy  sali  planowane  jest  przykrycie  balonem  boiska,  tak,  żeby 
zajęcia WF-u mogły odbywaś się tam przez cały rok.

Protokół sporządziła:             
Ewelina Olender
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