
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 05.11.2015 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 22
- Uprawnionych do głosowania – 22 – przedstawiciele klas: Ia, Ib, Ie, Ii, IIa, IIc, 

IId, IIe, IIf, IIg, IIh, IIi, IIIa, IIIc, IIId, IIIe, IIIf, IVa, IVb, IVd, IVe, Va, Ve, Vf, VIc, 
VIe

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania

1. Na poczatek zebrania przewodniczący Rady Rodziców Jacek Kijeński przedstawił 
tematy do omówienia:

◦ przyjęcie protokołu z zebrania 6.10.2015
◦ przekazanie  rozwoju  spraw  związanych  z  nową  częścią  szkoły,w 

budynku przejętym od ArtBemu
◦ sprawa Balu Wszystkich Świętych
◦ sprawy różne
◦ uchwalenie budżetu na rok 2015/2016

2. Obecni członkowie Rady Rodziców przyjęli przez głosowanie protokół z zebrania 
6.10.2015 r. Za przyjęciem głosowało 22 osoby, 0 przeciw i 0 wstrzymujących.

3. Jacek  KIjeński  i  Paweł  Zimiński  przedstawili  stan  rozmów  z  Burmistrzem 
Bemowa  i  jego  wyjaśnienia  dotyczące  umowy  podpisanej  przez  Szkołę  i 
Bemoweskie  Centrum  Kultury.  Pan  Burmistrz  wykazał  dobrą  wolę,  żeby 
porozumieć  się  w  kwestiach  budzących  watpliwości  i  obiecał  aneks  do  tej 
umowy.

4. Pan Jacek Kijeński przekazał pozostałym członkow Rady Rodziców informację o 
złożeniu  do  Kuratorium  Oświaty  skargi  na  organizowany  w  Szkole  Bal 
Wszystkich Świętych jako imprezy o charakterze promującym religię katolicką. 
Pan Jacek Kijeński jako przewodniczący Rady Rodziców zapewnił panią Dyrektor, 
że w pełni popieramy organizowanie tej  imprezy i  że wg nas nie narusza ona 
wolnosci religijnej dzieci nie uczęszczających na religię, gdyż organizowana była 
na lekcjach religii i obecność na niej była dobrowolna.

5. Zgłoszono problem z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych organizowanych 
na terenie  szkoły przez  firmy zewnętrzne  dzieci,  których  rodzice  nie  wyrazili 
zgody na  przetwarzanie  wizerunku -  czyli  robienie  zdjęć  i/lub kręcenie  filmu 
podczas zajeć. Po krótkiej dyskusji padł postulat, żeby przede wszystkim rodzice 
byli  dokładnie  informowanie  o  tym,  że  wyrażenie  zgody  jest  niezbędne  do 
uczestnictwa w takich zajęciach. Równocześnie zgłaszmy ten problem, aby Szkoła 
znalazła jakieś rozwiązanie tego problemu.

6. W związku z zauwałonym zamieszaniem z kiermaszami organizowanymi przez 
uczniów na różne cele Rada Rodziców postuluje  przyjęcie  jakiegoś ramowego 
grafiku takich imprez, aby nie było takich sytuacji, że różne klasy dzień po dniu 
robią zbiórki na coś, a potem przez kilka tygodni nic się nie dzieje.

7. Przedstawiciele  poszczególnych  klas  przedstawili  stan  swoich  konsultacji  w 
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sprawie  podwyżki  cen  obiadów.  Zasadniczo  jakichkolwiek  głosów  zebrano 
bardzo mało, zdecydowanych głosów sprzeciwu nie odnotowano. Część rodziców 
zgadza się na podwyżkę o ile w ślad za nią podniesie się jakość serwowanego 
jedzenia, a posiłki będa smaczniejsze.

8. Padła  propozycja,  abyśmy jako Rada Rodziców zorganizowali  w naszej  Szkole 
zbiórke  podpisów  pod  Apelem  do  Ministerstwa  o  zniesienie  rozporządzenia 
dotyczącego wymogów sporządzania posiłków na stołówkach szkolnych, które to 
skutkuje obniżeniem "smaczności" jedzenia i podniesieniem cen posiłków.

9. Skarbnik  Anna  Perzyńska  rodała  przedstawicielom  klas  listy  dotychczas 
dokonanych wpłat na cele Rady Rodziców.

10.Na  podstawie  planowanych  wpływów  Rada  Rodziców  przystąpiła  do 
sporządzania  budżetu  wydatków  na  rok  szkolny  2015/2016.  Głosami  22 
popierajćymi,  0  przeciw  i  0  wstrzymujących  przyjęto  następujące  pozycje 
budżetu

◦ wydatki własne RR - 250 zł
◦ doposażenie apteczni szkolnej - 1200 zł
◦ nagrody książkowe na koneic roku dla 975 uczniów - 10tys. zł
◦ dofinansowanie książek w ramach akcji lekki tornister - 3200 zł
◦ dorobienie kluczyków do szafek (jednorazowo) 284 zł
◦ planowane dofinansowanie wycieczek dla uczniów z rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej - 8 tys. zł
◦ organizacja balu karnawałowego - 5 tys. złotych
◦ pamiątki dla absolwentów - 5 tys. złotych
◦ fundusz reprezentacyjny - 1500 zł
◦ uczniowski budżet partycypacyjny - 1500 zł
◦ zakup prenumerat i lektur szkolnych do biblioteki - 1200 zł
◦ wyrażono tez zgodę na finansowanie nagród w licznych konkursach 

szkolnych zgłoszonych przez nauczycieli

11.Odrzucono lub zwrócono do wyjaśnienia podania, na których nie było podanej 
oczekiwanej kwoty dofinansowania lub cel dofinansowania był niejasny.

12.Rada Rodziców  ustaliła,  że aby osiągnąc cel  budżetowy, średnia wpłat z klasy 
powinna  wynosić  50  złotych,  uczniów  w  trudnej  sytuacji  materialnej  - 
zgłoszonych  do  pedagoga  szkolnego  -  nie  wliczamy  do  średniej  klasowej. 
Uczniowie  klas,  które  nie  osiągną  wymaganej  średniej  nie  otrzymają  nagród 
książkowych na koniec roku szkolnego.

13.W sumie zaplanowano wydatki na kwotę 45 tys. złotych - planowane wpływy na 
fundusz Rady Rodziców to 46 tys. złotych.

14.  Zgłoszono pomysł zbiórki kasztanów na wzór zbiórki makulatury - do realiacji w 
przyszłym roku szkolnym. Jest firma skupująca kasztany.

15.W związku ze zgłoszonym problemem braku miejsca na przechowywanie rzeczy 
pozostawianych przez dzieci na terenie szkoły Rada Rodziców podjęła decyzję, że 
rzeczy  te  będą  przechowywane  tylko  przez  okres  jednego  semestru,  po  tym 
czasie  będą  przekazywane  instytucjom  charytatywnym. Rodzice  będą 
informowani o zblizającym się końcu okresu odbioru pozostawionych rzeczy.

16.Przedstawiciele Rady Rodziców, którzy uczestniczyli w spotkaniu okragłego stołu 
WF - spotkanie dzieci, nauczycieli WF, rodziców i wladz szkoły - przekazali swoje 
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wrażenia z tego spotkania.
17.Powracającym tematem jest dostępność wody do picia w szkole - Rada Rodziców 

zwróci  się  do  Dyrekcji  i  propozycje  rozwiązania  tego  zagadnienia.  Ucznowie 
starszych  klas  odczuwają  brak  wody  zwłaszcza  po  lekcjach  WF-u,  a  młodsi 
nadmiernie  obciążają  swoje  tornistry  zapasami  wody  na  cały  pobyt  w  szkole 
(niejednokrotnie  są  w szkole  po  8-9  godzin  jeśli  oprócz  lekcji  przebywają  na 
świetlicy).

18.Rada Rodziców zwróci się do p. Dyrektor z wyegzekwowaniem zakazu używania 
tabletów i telefonów do grania na świetlicy szkolnej.

19.Zgłoszono pojawienie się problemów z niewłasciwym urzywaniem telefonów w 
postaci  robienia kolegom zdjęć  i  straszeniu,  że umieści  sie  je  w internecie.  W 
związku z tym istnieje potrzeba uwrażliwienia opiekunów oraz przygotowania 
"szkoleń"  dla  dzieci  na  temat  prawa  do  wizerunku  i  niebezpieczeństw 
upubliczniania zdjęć w sieci.

20.Zgłoszono  również  narastający  problem  przemocy  pomiędzy  dziećmi,  bójek  i 
dokuczania -  Rada Rodziców zwróci  uwagę Dyrekcji  Szkoły na to zagadnienie. 
Niezbędne jest nasilenie działań edukacyjnych "jak przeciwstawiać się przemocy" 
w ciekawej dla dzieci formie.

21.Kolejne zebranie zaplanowano na dn. 8 grudnia 2015 r. o godz. 18:30.
22.Zakończenie zebrania.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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