
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 06.10.2015 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 24
- Uprawnionych do głosowania – 24 – przedstawiciele klas: Ia, Ib, Ic, Id, Ig, Ih, Ii, 

IIa, IIb, IId, IIe, IIg, IIIa, IIIb, IIIc, IIIe, IIIf, IVc, IV d, Va, Vb, Vc, Vd, Ve, VIc, VIf, 

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania

1. Zebranie Radu Rodziców 6 października 2015 roku rozpoczęło się od spotkania z 
przedstawicielami  firmy Catermed obsługującej  stołówkę  szkolną.  Spotkanie 
miało na celu zaznajomienie Rodziców z aktualną sytuacją dotyczącą żywienia 
dzieciw  szkole. 

◦ Obszernie  zostało  omówione  rozporządzenie  Ministra  Zdrowia 
dotyczące  wymagań  sporządzania  posiłków  w  szkole  -  zastąpienie 
cukru  naturalnym  miodem, niska  zawartość  soli,  używanie  tylko 
naturalnych przypraw i składników spełniających kryteria podane  w 
rozporządzeniu.

◦ Z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  zwiazane  jest  wprowadzenie 
oznaczeń na jadłospisie dotyczących np. substancji alergizujących.

◦ Omówiono  bałagan  z  organizacji  posiłków,  że  w  niektóre  godziny 
stołówki  są  przepełnione,  a  w  inne  jest  pusto  -  zapostulowano 
dopracowanie  harmonogramu  posiłków i  jego ścisłe  przestrzeganie, 
bo w ltach wcześniejszych sie to sprawdziło.

◦ Przedstawiciel klasy 1b zaproponował przedstawienie Pani Dyrektor 
pomysłu  wydłużenia  jednej  z  przerw  międzylekcyjnych,  ale 
przewodniczący na podstawie doświadczeń z lat wcześniejszych uznał 
ten pomysł za niemożliwy do realizacji.

◦ Powrócił  temat  zmuszania  dzieci  do  jedzenia,  ale  tą  kwestię  należy 
skierować do Pań pilnujących dzieci podczas posiłków, a nie personelu 
kuchni.

◦ Próbowano znaleźć sposób na skrócenie czasu oczekiwania w kolejce 
na zupę i  drugie danie osobno, ale ani pomysł tac i  wydawania obu 
dań, ani pomysł waz z zupą wydawanych na stolik nie zyskał aprobaty. 

◦ Na  zakończenie  spotkania  przedstawiciele  podnieśli  trudną  kwestię 
ceny posiłku, którego koszty wytworzenia znacznie wzrosły z powodu 
konieczności  spełnienia  rygorystycznych  wymagań  rozporządzenia 
Ministra Zdrowia. Przedstawiono Radzie Rodziców prośbę o podwyżkę 
ceny  posiłków  do  ceny  5,30  zł  za  obiad  i  6,50  zł  za  zestaw 
(dotychczasowe ceny to 4,60 zł i 5,30 zł)

2. Kolejnym punktem zebrania Rady Rodziców było podjęcie poprzez głosowanie 
dokumentów przedstawionych przez Dyrektora Szkoły:

◦ Harmonogram  Dni  Wolnych  -  za  pozytywną  opinią  głosowało  24 
osoby, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących

◦ Plana Wychowawczy  -  za  przyjęciem  bez  zastrzeżeń  głosowało  24 

1 z 3



osoby, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących
◦ Plan Wczesnej Profilaktyki  - za przyjęciem bez zastrzeżeń głosowało 

24 osoby, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących
◦ Opinia  pozytywna  o  nauczycielach  stażystach:  Marlena  Piękowska, 

Małgorzata Muciek - za przyjęciem bez zastrzeżeń głosowało 24 osoby, 
0 przeciwnych, 0 wstrzymujących

◦ Lista zajęć dodatkowych - została zaakceptowana z zastrzeżeniem, że 
na  kolejne  półrocze  powinna  powstać  nowa  lista  tych  zajęć  i 
sprawiedliwy sposób rekrutacji na nie.   - za przyjęciem głosowało 24 
osoby, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących

3. Kolejnym poruszonym  tematem była  sprawa  odzyskiwania  prze  Szkołę  części 
budynku użytkowanej przez BCK. Paweł Zimiński wystąpił na podstawie prawa 
dostępu  do  informacji  publicznej  o  umowę  zawartą  pomiędzy  Bemowskim 
Centrum  Kultury  a  Szkołą,  w  imieniu   której  podpisał  ją  pełnomocnik  Pani 
Prezydent  Warszawy.  Po  zapoznaniu  się  z  ww  umową  Rada  Rodziców 
wystosowała  Pismo  do  obecnego  Burmistrza  Dzielnicy  Bemowo  wyrażająca 
swoje  rozczarowanie  z  niedotrzymania  warunków  porozumienia  zawartego  w 
czerwcu pomiędzy Szkołą a BCK oraz wzywająca Go do zajęcia stanowiska w tej 
sprawie.  Zaprzyjęciem przedstawionego pisma głosowało 24 obecnych, przy 0 
głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących.

4. Odczytano  protokół  z  wrześniowego  zebrania  Rady  Rodziców.  Za  przyjeciem 
protokołu głosowało 23 osoby, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.

5. Sporządzono uzupełniającą listę emailingową.
6. Padło pytanie o możliwość dzielenia klas w nauczaniu początkowym na grupy na 

lekcjach z języka angielskiego na początkujące i zaawansowane.
7. Po  raz  kolejny  został  zgłoszony  problem  zamieszania  w  informacji  o  testach 

diagnozujacych,  które nie powinny być oceniane.  Dzieciom została przekazana 
informacja, że nie muszą się do nich specjalnie uczyć, a potem zostały postawione 
oceny. Taka sytuacja jest zdaniem Rady Rodziców nie do przyjecia. 

8. Poruszono temat dostepności wody do picia dla dzieci na terenie szkoły np. w 
postaci ogólnodostępnego dystrybutora z wodą.

9. Zagadnienia  dotyczące  Świetlicy  -  padło  pytanie  czy  Szkoła  posiada 
ubezpieczenie OC w razie wypadków. Poruszono również temat świetlicy dla klas 
starszych  –  świetlica  mieści  się  na  korytarzu,  a  dzieci  przebywają  w  mało 
komfortowych  warunkach,  poziom  hałasu  jest  bardzo  wysoki.  Na  podstawie 
rozmów  przedstawicieli  klasy  3E  z  Panią  Dyrektor,  Rada  Rodziców  oczekuje 
wdrożenia  zaproponowanych  rozwiązań  (kotara,  przeszklona  ściana,  rotacja 
dzieci w salach świetlicowych).

10.9. Rodzice uczniów klas pierwszych wnieśli p
11.Rodzice  uczniów  klas  pierwszych  wnieśli  propozycję,  aby  Szkoła  wybrała 

bardziej  korzystne  ubezpieczenie  dla  dzieci,  bo  to  z  którego  obecnie  korzysta 
większość uczniów szkoły nie zaspokaja roszczeń rodziców w razie wypadków.

12.rada  Rodziców  zarekomendowała  Pani  Dyrektor  innego  fotografa,  którego 
zdjęcia wydają się być lepsze od tych, jakie obecnie są nam oferowane.

13.Rada Rodziców chciałaby uzyskać raport z realizacji programu "WF z Klasą"
14.Rada Rodziców wnioskuje do Pani Dyrektor o raport na koniec roku z realizacji 

Planu wychowawczego i Planu profilaktyki, które zatwierdziła.
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15.Skarbnik Rady Rodziców p.  Anna Perzyńska  poinformowała Rade Rodziców o 
procedurze  otrzymania  dostępu  do  konta  bankowego,  na  którą  nie  mamy 
wpływu, a która jeszcze się nie zakończyła. Poinformowała również rodziców, że 
od wielu klas nie wpłynęły jeszcze deklaracje wpłat na Radę Rodziców.

16.Kolejne zebranie odbędzie się w dn. 5 listopada 2015 r. o godz. 18:30.
17.Zakończenie zebrania.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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