
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 18 lutego 2016 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 16
- Uprawnionych do głosowania – 16 – przedstawiciele klas: Ia, Ie, Ii, IIa, IIb, IId, 

IIe, IIf, IIg, IIh, IIIe, IIIf, IVc, IVa, IVd, IVe, Va, Vd, Ve, VIc, VId,

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania

1. Na początku zebrania Joanna Jakubowska przedstawiła stan bieżący kilku spraw, 
po spotkaniu z Panią Dyrektor.
1. Zmiana firmy ubezpieczającej dzieci jest możliwa - Rada Rodziców proszona 

jest o przygotowanie ofert do rozpatrzenia.
2. Pani Dyrektor zobowiazała się rozpocząć procedurę przetargową na osługę 

stołówki i wystąpić w najbliższym czasie do Gminy i przygotowanie przetargu.
3. Pani  Dyrektor  jest  w  trakcie  rozmów  o  instalację  tzw.  źródełka  z  wodą 

"kranówką", byłoby ono usytuowane w miejsce obecnej recepcji przy starym 
wejściu do szkoły (obok gabinetu Pani Dyrektor). Pani Dyrektor zgodziła się 
zastanowić  nad  zaopatrzeniem  Świetlicy  w  dystrybutury  z  wodą  - 
finansowane  z  środków  Świetlicy.  Z  dyskusji  przy  tej  okazji  nasunął  się 
wniosek, że takich punktów powinno być w szkole więcej. Jeśli będziemy znali 
koszty utrzymania tych źródełek, to Rada Rodziców podejmie decyzję o ich 
finansowaniu. 

4. Temat zajeć dodatkowych jest obecnie tematem trudnym - nie ma możliwości 
nowej  rekrutacji  na  drugi  semestr,  na  razie  trudno  rozmawiac  o 
rozwiązaniach na przyszły rok, gdyż nastiły zmiany w ustawie i zlikwidowano 
tzw.  "godziny  karciane",  w  ramach  których  nauczyciele  prowadzili  zajęcia 
dodatkowe.  Jak  sprawa  będzie  rozwiazana  jeszcze  nie  wiadomo.  Pani 
Dyrektor poinformowała o złożeniu przez Szkołę kilku wniosków o fundusze 
unijne, z których mogłyby być prowadzone zajęcia na terenie naszej szkoły z 
zakresu matematyki,  zajeć komputerowych i  kreatywności,  ale  czekamy na 
rozpatrzenie  wniosków.  W  przyszłym  roku  oferta  zajęć  dodatkowych  ma 
zostać  przedstawiona  w  formie  "giełdy  zajeć"  -  na  wzór  dnia  otwartego 
organizowanego w Bemowskim Centrum Kultury, jako Rada Rodzicó możemy 
zostać poproszeni o pomoc w organizacji.

2. Przy okazji tematu zajęc dodatkowych został poruszony temat WFu, wystąpimy 
do  Pani  Dyrektor  z  prośbą  o  informację  czy  i  jakie  postulaty  poruszane  na 
spotkaniu  okrągłego  stołu  nauczyciele-uczniowie  będą  realizowane  iw   jaki 
sposób realizowany jest w szkole program WF z klasą.

3. Rozmawialiśmy o wrażeniach z balu karnawałowego, który w tym roku przeszedł 
organizacyjnie pod opiekę grona pedagogicznego. Ogólne wrażenie bardzo dobre, 
a zgłoszone uwagi organizacyjne przekażemy Pani Dyrektor, żeby uniknąć tych 
"wpadek" w przyszłym roku.
1. na  dyskotece  dla  dzieci  starszych brakowało przy drugich  drzwiach opieki 

nauczyciela
2. pomyśleć nad organizacją odbierania dzieci z balu - tutaj raczej zadanie dla 

przedstawicieli  Rady Rodziców,  aby  porozmawiali  z  rodzicami  swoich  klas 
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przed  balem  o  tym  jak  umawiać  sie  z  dziećmy  żeby  nie  było  takiego 
zamieszania jak w tym roku,

3. podczas  dyskoteki  dla  dzieci  starszych  miało  się  wrażenie,  że  reflektory 
ustawione na statywach mogą zostać przewrócone, w związku z tym nasuwa 
sie  pytanie  czy  można  by  zamocować  na  stałe  jakiś  system  mocowania 
reflektorów  na  ścianach  -  tak  aby  reflektory  mogły  być  mocowane  i 
zdejmowane  w  zalezności  od  potrzeb.  Rada  Rodziców  po  przedstawieniu 
kosztów rozważy sfinansowanie takich mocowań.

4. zastrzeżenia  budził  sposób  organizacji  konkursów  podczas  balu  dla  dzieci 
młodszych - klucz wybierania do konkursów wg numerka z dziennikach a nie 
według zainteresowań powodował, że w konkursie o piosenkach brały udział 
dzieci  nie  interesujące  się  muzyką,  a  co  za  tym  idzie  nie  umiejące 
odpowiedzieć na żadne z pytań.

5. Głos  dzieci  starszych  sugeruje  potrzebę  częstszych  dyskotek,  dlatego 
wystąpimy  do  Dyrekcji  o  rozważenie  organizacji  takich  ogólnoszkolnych 
dyskotek kilka razy w roku.

4. Na razie nie sprecyzowany został problem dostępu do szafek w razie zgubienia 
przez  dziecko  kluczyka,  dlatego  prosimy  o  przekazanie  w  klasach  o  szybkie 
zgłaszanie problemów z tym związanych z określeniem na czym polegał problem. 
Dopiero  posiadając  większą  wiedzę  na  ten  temat  będziemy  mogli  wystąpić  o 
zmianyw  tym zakresie.

5. Rada  Rodziców  rozwapatrzyła  wniosek  o  dofinansowanie  wyjazdu  dzieci  na 
Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności w wysokości  1600 złotych.  Po dyskusji 
zdecydowano  o  przyznaniu  (jak  w  latach  ubiegłych)  kwoty  400  złotych. 
Głosowanie: 14 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.

6. Tablica  Rady Rodziców została  umieszczona  w przedstonku wejścia  do  nowej 
części szkoły, rozmawialiśmy o tym co na niej umieścić. Sugestie i pomysły można 
zgłaszać do Joanny Jakubowskiej. Zdecydowaliśmy też o utworzeniu adresu email 
dla Rady Rodziców i podanie go do ogólnej wiadomości rodziców.

7. Rada Rodziców wystąpi też do Burmistrza o możliwość korzystania z parkingu po 
drugiej stronie ul. Górczewskiej (okolice placu manewrowego szkoły nauki jazdy) 
przez  rodziców  przywożących  dzieci  do  szkoły,  obecnie  teren   ten  został 
zamknięty jako parking tylko dla pracowników ratusza. 

8. Rozmawialiśmy  również  na  temat  ściągalności  opłat  na  Radę  Rodziców  - 
przedstawiciele  RR  powinni  informację  o  osobach  niepłacących  przekazać 
wychowawcom.  Wychowawcy powinni  tez  weryfikować listy  uczniów -  czy  są 
aktualne i  czy zgłoszone wszystkie dzieci w trudnej sytuacji materialnej,  które 
zwolnione są z wpłaty i nie są liczone do średniej klasowej. 

9. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 7 kwietnia 2016 r. o godz. 18:30
10. Zakończenie zebrania.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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