
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 9 marca 2017 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 21
- Uprawnionych do głosowania – 21 – przedstawiciele klas: Ia, Ic, Id, Ie, IIa, IIb, 

IId, IIe, IIi, IIIa, IIIe, IIIf, IIIg, IIIi, IVa, IVc, IVd, IVe, Vb, Vc, VIa, VId, VIe, VIf

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania
1. Odczytanie i głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego zebrania (17 

stycznia 2016 r.) - wszystkie głosy za przyjęciem protokołu.
2. Przedstawiciele  Rady  Rodziców  obecni  na  spotkaniu  informacyjnym  na  temat 

reformy oświaty zorganizowanej przez Zarząd dzielnicy przekazali najważniejsze 
infomacje. Najważniejsze infomacje były już rodzicom znane, ale potwierdzono, 
że w naszej szkole na kolejny rok szkolny planowana jest tylko jedna zerówka, 
natomiast  nasza  szkoła  ma  najwyższy  współczynnik  zmianowości  spośród 
wzystkich szkół w dzielnicy.

3. Pani Dyrektor na spotkaniu z Zarządem przekazała informacje o wystąpieniu o 
trzy innowacje w szkole
1. dodatkowa klasa o profilu matematycznym (od klasy 7)
2. klasa  z  wykładowym  jezykiem  obcym  (czyli  dwa  przedmioty  zwykłe 

wykładane w języku obcym - również od klasy 7)
3. klasy dwujęzyczne - angielski i niemiecki od klasy 4.

Szczegóły zostaną przekazane Radzie Rodziców, w chwili przyznania Szkole środków na 
powyższe innowacje.

4. Wpłynęło  podanie  o  sfinansowanie  nagród  w  konkursie  matematycznym  - 
przyznano wnioskowaną kwotę jednogłośnie.

5. Tygodnie  Wartości  -  temat  stanął  w  martwym  punkcie  -  jak  się  okazało 
przedstawiciele ze strony szkoły oczekiwali, że wszystkim zajmą sie rodzice. Gdy 
przekazaliśmy wiadomość, że jest to niemożliwe Dyrektorowi Jeruszce, wysłał on 
wiadomość  przez  Librusa  do  wszystkich  rodziców,  z  prośbą  o  wyznaczenie 
koordynatorów  w  klasach,  ale  wyznaczył  termin  niemożliwy  do  realizacji.
Rada Rodziców postanowiła wystosować kontrpropozycję - spotkanie zespołu ds. 
wartości celem ustalenia roli koordynatorów, wybrania formy działania możliwej 
jeszcze  do realizacji  oraz przygotowania  pisma do odczytania  na  zebraniach z 
rodzicami.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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