
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 20 czerwca 2017 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 27
- Uprawnionych do głosowania – 19 – przedstawiciele klas: Ia, Ic, IIa, IIb, 

IIe,  IIh, IIIb, IIId, IIIe, IIIg, IIIi, IVa, IVb, IVe, Va, Vc, Vd, Ve, VIb, VId, VIe, 
VIf, 

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania
1. Pani Dyrektor Barbara Makowska-Opala przedstawiła budżet szkoły na kolejny 

rok, z prośbą o zaopiniowanie przez Radę Rodziców.
1. budżet na rok szkolny 2017/2018 to ok. 11 mln. złotych (w bieżącym roku 

szkolnym było to 8 mln, znaczny wzrost związany jest z reformą oświaty, czyli 
pozostaniem w szkole podstawowej klas 7)

2. główna  część  budżetu  szkoły  (rozdział  103)  nie  zawiera  funduszy 
przeznaczonych  da  uczniów  integracyjnych,  które  wyodrębnione  są  w 
osobnym rozdziale 150) to 8,680 mln. zł

3. oddziały przedszkolne - 285 tys. zł
4. część integracyjna szkoły 898 tys. zł
5. Duża  część  budżetu  stanowią  wynagrodzenia  nauczycieli  ok.  7  mln.,  na 

remonty  zostało  zaplanowane  82  tys.  -  kwota  ta  nie  zawiera  funduszy  na 
zmiany konieczne do wykonania związane z  reformą oświaty,  organizacja i 
funkcjonowanie świetlicy szkolnej 1,5 mln. 

Po wyjściu Pani Dyrektor Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała budżet szkoły.

2. Dyskusja na temat zmian organizacyjnych w szkole.
◦ Zarząd RR informował na bieżąco o koncepcji organizacji szkoły związanej 

z reformą oświaty. Koncepcja te zmieniała się jednak kilkakrotnie, więc nie 
ma pewności co z tego wyjdzie ostatecznie.

◦ Zupełny brak informacji o organizacji pracy klas 7.
◦ Organizacja klas 4, w związku z innowacją miało nastąpić przemieszanie 

uczniów,  ale  ostatecznie  Dyrekcja  wycofała  się  z  tego  rozwiązania  i 
postanowiono  naukę  niemieckiego  zorganizować  w  grupach 
międzyklasowych.

◦ Konieczna jest likwidacja jednej klasy 3, żeby klas 4 było o jedną mniej. W 
ten  sposób  zostanie  też  w  klasach  4  osiągnięta  wymagana  minimalna 
liczba  uczniów  (26  uczniów  gwarantuje  podział  na  grupy  przy  nauce 
języków obcych i WF-u)

◦ Do  likwidacji  została  wskazana  klasa  3i,  o  czym  rodzice  dzieci 
uczęszczających do tej klas zostali poinformowaniu na zebraniu zwołanym 
końcem  maja.  Nie  przyjęli  on  przedstawionej  im  propozycji  podziału 
dzieci  do  innych  klas  3,  podczas  zebrania  nie  udało  się  osiągnąć 
porozumienia  i  część  rodziców złożyła  do  Wydziału  Edukacji  Dzielnicy 
prośbę o spotkanie 22 czerwca (czwartek).

◦ W  związku  z  tym  Rada  Rodziców  negatywnie  zaopiniowała  sposób 
przeprowadzenia reorganizacji klas 3 (na rok szkolny 2017/18 klas 4) i  
postanowiła włączyć się w rozwiązanie sporu pomiędzy klasą 3i a szkołą. 
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Wystosowano  stanowisko  RR  do  Pani  Dyrektor  (załącznik  nr  3  do 
protokołu).

◦ W związku z planowaną organizacją klas 4 na rok szkolny 2017/18 został 
zgłoszony problem, że część dzieci nie przystąpiła do testów kompetencji 
chcąc zostać w gronie tych samych uczniów (żeby klasa nie była rozbijana) 
- ponieważ ostatecznie klasy nie będą dzielone czują się teraz oszukani, bo 
ich dzieci straciły możliwość nauki j. niemieckiego.

3. Przedstawiciel  klasy  Ic  zwrócił  uwagę  na  problemy  z  komunikacją  rodzice  - 
Dyrekcja, w związku z nagłą zmianą wychowawcy. Obecny wychowawca odszedł 
na  emeryturę  przed  zakończeniem  roku  szkolnego,  a  rodzice  zostali  o  tym 
poinformowani tydzień wcześniej. Zabrakło czasu, żeby dzieci przygotować do tej 
sytuacji.

4. Rada  Rodziców  postanowiła  przekazać  Dyrekcji  szkoły  pozytywną  opinię  o 
funkcjonowaniu Dziennika Elektronicznego, zwracając równocześnie uwagę, żeby 
był  on  w  pełni  wykorzystywany  przez  wszystkich  nauczycieli  i  Dyrekcję  do 
komunikacji  -  uzupełniając  informacje  drukowane  wywieszane  na  drzwiach 
szkoły.

5. Rodzice  przedstawili  pytanie  dotyczące  zamknięcia  bramy  wjazdowej  -  czy 
mogłaby być ona otwierana podczas zebrań z rodzicami i popołudniami, gdy nie 
ma już lekcji a tylko zajęcia dodatkowe.

6. Postanowiono  przekazać  Dyrekcji  i  Wychowawcom  informację  o  frekwencji 
przedstawicieli  RR  na  spotkaniach  Rady  Rodziców,  aby  uniknąć  wybrania  na 
kolejny  rok  szkolny  osób,  które  nie  wywiązują  się  ze  zobowiązania 
Reprezentowania klasy.

7. Postanowiono,  że  fundusze  zebrane  na  Pikniku  Integracyjnym  zostaną 
przeznaczone  na  zakup  lektur  szkolnych,  które  ulegają  zmianie  w  związku  z 
reformą oświaty.

8. Zapoznano  się  z  wnioskiem  o  zaopiniowanie  podręczników  na  rok  szkolny 
2017/18,  ale  nie  podjęto  podczas  zebrania  żadnych  decyzji  ponieważ  rodzice 
chcą się najpierw na spokojnie zapoznać z listą podręczników, poza tym część z 
nich  nie  posiada  numeru  w  wykazie  MEN,  co  oznacza,  że  nie  są  one  jeszcze 
zatwierdzone  przez  ministerstwo.  Postanowiono  głosowanie  przeprowadzić 
elektronicznie jak wykoz zostanie uzupełniony.

9. Głosowanie  nad  przyjęciem  protokołu  z  poprzedniego  zebrania  (20  kwietnia 
2017 r.) - wszystkie głosy za przyjęciem protokołu.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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