
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 08.12.2015 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 20
- Uprawnionych do głosowania – 20 – przedstawiciele klas: Ia, Ib, Id, Ie, Ig, Ii, IIe, IIf, 

IIg, IIh, IIIa, IIIc, IIId, IIIe, IVa, IVb, IVd, IVe, Vb, Ve, Vf, VIc, VIe, VIf

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania

1. Na  początku zebrania  przewodniczący  Rady  Rodziców  Jacek  Kijeński  przedstawił 
tematy do omówienia:
◦ akceptacja protokołu z poprzedniego zebrania
◦ stanowisko nt. postawienia w szkole automatów z żywnością
◦ problem dostępu do klasówek, sprawdzianów
◦ inne.

2. Obecni  członkowie  Rady  Rodziców  przyjęli  przez  głosowanie  protokół  z zebrania 
8.12.2015 r. Za przyjęciem głosowało 19 osób, 0 przeciw i 1 głos wstrzymujący.

3. Dyskusja  o  możliwości  postawienia  automatów z  żywnością  i  napojami,  w  których 
dzieci mogłyby kupować oferowane produkty.

◦ zgłoszono  wątpliwości,  czy  sensowne  było  likwidowanie  sklepiku żeby teraz 
postawić automaty

◦ niektórzy rodzice uważają,  że funkcjonowanie takich automatów w szkole, to 
sposób na wyciąganie pieniędzy od rodziców, oprócz tego dzieci nie będą jadły 
tego, co dostają do śniadaniówek oraz wykupionych obiadów, tylko najedzą się 
tym, co kupią w automacie

◦ przy okazji tej dyskusji zgłoszono problem, że niektórzy uczniowie opuszczają 
teren szkoły w trakcie zajęć,  żeby zrobić zakupy w pobliskich sklepikach lub 
ArtBemie,  gdzie jest automat i  barek.  Dyrekcja prosi o przekazanie rodzicom 
podczas najbliższego zebrania, że jeśli dziecko samowolnie opuszcza szkołę, to 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. 

◦ padł pomysł, że sklepik na terenie szkoły mogłyby prowadzić same dzieci na 
zasadzie dyżurów, o asortymencie decydowałaby szkoła. 

Dyskusja  zakończyła  się  głosowaniem  stanowiska  Rady  Rodziców.  Czy  jesteś  za 
uruchomieniem w naszej  szkole płatnych automatów z  żywnością  i  napojami.
Za: 3 głosy, Przeciw: 17, Wstrzymujących: 0
Rada  Rodziców  przekaże  Dyrekcji  Szkoły stanowisko,  że  jesteśmy  przeciwni 
instalowaniu automatów.

4. Pokłosiem dyskusji  o  automatach jest  prośba o skierowanie wniosku do Dyrekcji  o 
znalezienie sposobu na zapewnienie dzieciom bezpłatnego dostępu do wody pitnej na 
terenie szkoły. Równocześnie jako rozwiązanie tymczasowe postulujemy postawić na 
terenie szkoły dystrybutory z wodą. Rada Rodziców zgadza się na współfinansowanie 
tego rozwiązania w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie przedstawionego przez 
Szkołę kosztorysu.

5. Przedstawiciele  Rady  Rodziców  mają  przypomnieć  na  zebraniach  rodzicom  (klas 
starszych),  że  będzie  organizowany  budżet  partycypacyjny  -  dzieci  będą  zgłaszały 
projekty  i  będzie  głosowanie,  które  zostaną  zrealizowane.  Już  teraz  warto  się 
zastanowić z dziećmi, jakie projekty zgłosić.
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6. Przegłosowano jednogłośnie dofinansowanie do konkursów samorządu uczniowskiego 
klas IV-VI - 300 złotych i klas I-III - 300 złotych

7. Rada Rodziców kieruje wniosek do Dyrekcji w sprawie zajęć dodatkowych - miała być 
nowa rekrutacja, na nowy semestr - w nowy sposób.

8. Bal karnawałowy - przedstawiony scenariusz i kosztorys wzbudził sporo wątpliwości, 
jednak ze względu na zbyt krótki okres jaki został do terminu balu postanowiliśmy 
poczekać na efekt i wtedy przekazać swoje uwagi dotyczące organizacji balu.

9. Kosztorys  dotyczący  balu  został  zaakceptowany  -   20  głosów  ZA,  0  przeciw,  0 
wstrzymujących.

10. Stanowisko Rady Rodziców - prosimy o doprecyzowanie scenariusza organizacji balu 
karnawałowego dla dzieci młodszych i dyskoteki dla dzieci starszych.

11. Poruszony został problem braku dostępu przez uczniów klas starszych do klasówek i  
sprawdzianów,  przez  co  nie  mają  informacji  zwrotnej, jakie  błędy  popełnili  i  co 
powinni poprawić. Wystarczyłoby gdyby dziecko mogło w szkole zrobić zdjęcie swojej 
pracy.

12. Drugim zgłoszonym zagadnieniem dotyczącym oceniania klas starszych jest brak wagi 
ocen,  przez  co  nie  wiadomo  z  czego  wynika  ocena  końcowa  i  często  jest  ona 
zaskoczeniem.

13. Rada  Rodziców  skieruje  pismo  do  Pani  Dyrektor  wyrażające  zadowolenie  z 
uruchomienia systemu Librus jednocześnie zaznaczając, że oprócz samego dostępu do 
ocen rodzice muszą mieć wiedzę o wagach tych ocen i wgląd w sprawdziany.

14. Przedstawiciele Rady Rodziców są proszeni o przekazanie rodzicom w swoich klasach 
informacji,  że  zagubione  rzeczy  są  do  odebrania  u  Pani  szatniarki  w  szatni  dla 
starszych  klas  do  końca  semestru,  potem  zostaną  przekazane  do  ośrodka  pomocy 
społecznej, gdyż szkoła nie ma warunków na dalsze ich przechowywanie.

15. Zostały  zgłoszone  dziwne  przypadki  postępowania  wobec  uczniów,  którzy  zgubili 
kluczyki do szafek, w związku z tym zwrócimy się do p. Dyrektor z prośbą o wgląd w 
procedurę postępowania w takich przypadkach.

16. Rada Rodziców kieruje pytanie do p. Dyrektor, co z instalacją domofonów na świetlicy?
17. Zgłoszono,  że  rodzice  uważają,  że  w  świetlicy  zbyt  często  również  w  trakcie  dnia 

puszczane są filmy, a w skrajnych przypadkach dzieci są zmuszane do ich oglądania 
mimo, że wolałyby w tym czasie robić co innego - również odrabiać lekcje.

18. p.  Beata  Początek,  która  w  imieniu  naszej  Rady  Rodziców  była  na  szkoleniu 
organizowanym  w  Ratuszu,  przekazała  informację,  że  na  spotkaniu  organizator 
zachęcał do skorzystania z usług jego fundacji przy zbieraniu 1% z przeznaczeniem na 
Szkołę.  Przedstawiciele  RR  są  proszeni  o  zapoznanie  z  tym pomysłem rodziców w 
klasach i przekazanie informacji zwrotnej czy byliby zainteresowani taką akcją.

19. Kolejne spotkanie Rady Rodziców zostało zaplanowane na 18 lutego o g. 18:30.
20. Zakończenie zebrania.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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