
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 08.12.2015 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 20
- Uprawnionych do głosowania – 20 –  przedstawiciele klas: Ia, Ic, Ie, Ih, Ii, IIb, 

IIg, IIi, IIIa, IIIb, IIId, IIIe, IVa, IVc, IVb, IVd, IVe, Vb, Vc, Vd, Vf,  VIc, VId, VIf

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania

1. Na początek zebrania przewodniczący Rady Rodziców Jacek Kijeński przedstawił 
tematy do omówienia:
◦ zbiórka na napis z myślą Patrona szkoły,
◦ pomysł na wprowadzenie ochraniaczy dla odwiedzających szkołę,
◦ stołówka - podwyżka cen,
◦ bal karnawałowy,
◦ prośba o zapomogę,
◦ inne.

2. Obecni członkowie Rady Rodziców przyjęli przez głosowanie protokół z zebrania 
5.11.2015 r. Za przyjęciem głosowało 19 osoby, 0 przeciw i 1 wstrzymujących.

3. Przedstawiono ostateczne ustalenia w temacie zbiórki pieniędzy na wykonanie 
pamiątkowego  napisu  z  myślą  Patrona  na  jednej  ze  ścian  szkoły  (wewnątrz 
budynku). Rada Rodziców poparła pomysł wykonania takiego napisu, natomiast 
zbiórka  pieniężna  została  przeprowadzona  na  zebraniach  z  rodzicami  30 
listopada  br.  Rada  Rodziców  przekazała,  że  pozostałe  fundusze  powinny  być 
zbierane  za  pośrednictwem  skarbonek  rozmieszczonych  w  strategicznych 
punktach szkoły.

4. Przedyskutowano  pomysł  wprowadzenia  ochraniaczy  na  obuwie  dla  osób 
wchodzących na teren szkoły (dotyczyło by to gości i rodziców wchodzących dalej 
niż strefa odbioru dzieci i szatnie). Stanowisko Rady Rodziców:
1. Rada Rodziców jest przeciwna wprowadzeniu nakazu noszenia ochraniaczy, 

ze  względu na bezpieczeństwo ich używania  i  problematyczną kwestię  ich 
dystrybucji i finansowania,

2. problem  zabrudzenia  korytarzy  świetlicowych  rozwiąże  wprowadzenie 
domofonów,

3. W celu  ograniczenia chodzenia rodziców po szkole należy wyznaczyć strefę, 
gdzie rodzice mogą wchodzić i poinformować o tym rodziców na zebraniach,

4. Dodatkowododatkowo  można  zakupić  dodatkowe,  wydajne  wycieraczki  do 
wejścia do nowej części szkoły, gdzie wchodzi najwięcej osób, ze względu na 
odbiór młodszych dzieci.

5. Przy  okazji  dyskusji  o  ochraniaczach  zgłoszono  wniosek  o  wymianę  i 
uporządkowanie  gumowych  wycieraczek  na  schodach  wejściowych  do  nowej 
części szkoły. Schody gdy są mokre, są bardzo śliskie.

6. Został  przedstawiony  ogółowi  zebranych  temat  balu  karnawałowego  -  jego 
organizację przejmuje szkoła, czyli grono pedagogiczne. Rada Rodziców zgodziła 
się w ramach swojego budżetu sfinansować zakup sprzętu oświetleniowego na 
potrzeby tej i podobnych imprez oraz materiałów dekoracyjnych. Przedstawiciele 
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Rady  Rodziców  chętnie  będą  uczestniczyć,  ale  nie  będą  ingerować  w  sprawy 
organizacyjne.

7. Rozpatrzono prośbę rodziców klasy II o wsparcie finansowe jednego z uczniów, 
którego rodzina znalazła się  w  trudnej sytuacji życiowej.  Po zapoznaniu się  z 
sytuacją ucznia Rada Rodziców przyznała jednorazową zapomogę w wysokości 
3 tys. złotych,  która zostanie przekazana rodzinie za pośrednictwem pedagoga 
szkolnego  (Uchwała  nr  3/12/2015,  głosów  za  20,  0  przeciwnych,  0 
wstrzymujących).

8. Po raz kolejny zwrócono uwagę na nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów 
na terenie wokół szkoły.

9. Jako  uzupełnienie  uchwalonego  miesiąc  wcześniej  budżetu  Rada  Rodziców 
wyraziła zgodę na sfinansowanie zakupu 30 sztuk rakietek do tenisa stołowego 
za kwotę 600 złotych.

10. Zwrócono uwagę na organizację tygodnia zdrowego żywienia w szkole. Pomysł 
był ciekawy a zaangażowanie dzieci bardzo duże. Jednak regulamin konkursu nie 
był  dobrze  sformułowany  i  rodzice  uważają,  że  młodsze  dzieci  nie  zostały 
wystarczająco docenione. Fakt iż klasy 1-3 nie organizowały kiermaszu ze zdrową 
żywnością spowodowało, że w ogólnej klasyfikacji punktowej nie miały szans na 
rywalizację z klasami starszymi.
Rada Rodziców postuluje więc, żeby w przyszłości podczas takich akcji planować 
zawsze   (tak  jak  to  jest  w  wielu  innych  konkursach)  ocenianie  w  dwóch 
kategoriach  klas  1-3  i  4-6.  Rada  Rodziców  sugeruje,  że  w  przypadku 
najmłodszych  klas  powinno  się  stosować  "nagrody  pocieszenia"  za 
zaangażowanie  -  choćby w postaci  cukierków -  taki  wydatek  jesteśmy gotowi 
dofinansowywać na wniosek organizatorów.
Oprócz  tego  zauważono  nieetyczne  działania  niektórych  uczniów  podczas 
kiermaszu  (nie  stygmatyzowane  przez  dorosłych)  -  dzieci  oszukiwały  przy 
wydawaniu  reszty,  lub  kupione  produkty  wystawiały  jako  własne  na  swoim 
stoisku. Przyczyną tego jest, według nas, kryterium finansowe - punktowane było, 
kto  więcej  zbierze  pieniędzy,  co  wprowadziło  niezdrową  rywalizację.  Ważny 
podczas takich akcji jest również nadzór nauczycielski.

11. Rada Rodziców przyjęła uchwałę z wnioskiem do Pani Dyrektor o dostosowanie 
wyposażenia sali nr 1, w której uczą się dzieci z klas  Ih i Ii  do zasad ergonomii. 
Obecnie dzieci siedzą przy wieloosobowych stolikach bokiem do tablicy (Uchwała 
4/12/2015, głosów za 20, przeciwnych 0, wstrzymujących 0).

12. W związku z wystosowaniem przez firmę Catermed prośby o wyrażenie przez 
Radę  Rodziców zgody  na  podwyżkę  cen  posiłków  na  stołówce  szkolnej,  Rada 
Rodziców  przekazała  swoje  stanowisko.  Wobec  tego,  że  stronami  umowy  są 
Szkoła i firma Catermed, to Rada Rodziców nie jest uprawniona do zajmowania 
stanowiska w tek sprawie)

13. Rada Rodziców wystosowała prośbę do Pani Dyrektor,  żeby nowy przetarg na 
wybór  firmy  obsługującej  stołówke  został  ogłoszony  w  okresie  wiosennym 
(kwiecień-maj),  co  da  nam  czas,  aby  spokojnie  zająć  się tą  sprawą. 
Wystosowaliśmy  również  pytanie  czy  możemy  jako  Szkoła  mieć  wpływ  na 
kryteria przetargowe.

14. W związku z trwającą sytuacją na stołówce - dzieci nie chcą jeść niesmacznych 
posiłków  -  Rada  Rodziców  postanowiła  wystosować  list  protestacyjny  do 
Organów Państwa odpowiedzialnych za wprowadzenie obecnie obowiązujących 
wytycznych  żywieniowych,  celem  wycofania  tego  rozporządzenia.  Za 
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zorganizowaniem tego protestu głosowało 17 osób, 1 była przeciw, 1 wstrzymała 
się (1 osoba opuściła wcześniej zebranie).

15. Rada Rodziców zwraca się  do Pani Dyrektor z prośbą o przedstawienie oferty 
ubezpieczenia  dzieci  w  kolejnym  roku  szkolnym  przed  wakacjami,  oraz 
rozpatrzenie innych ofert, niż ta, z której dotychczas szkoła korzystała, a która w 
opinii dużej grupy rodziców nie jest korzystna dla naszych dzieci.

16. Rada Rodziców prosi również o wyjaśnienie braku wymiany firmy fotografującej 
nasze dzieci w  szkole, co było kilkakrotnie wnioskowane.

17. Rada Rodziców prosi o przekazanie informacji (na bazie informacji z pierwszego 
półrocza),  jak  funkcjonuje  system  Oceniania  Kształtującego  i dziennik 
elektroniczny.
Prośba ta jest motywowana tym, że dochodzą do nas głosy rodziców, że dzieci nie 
mają  wglądu  w  swoje  klasówki  i  sprawdziany,  a  równocześnie  nie  otrzymują 
również informacji, co było źle i co mają poprawić.
Rozwiązaniem  tego  problemu  byłoby  wypracowanie  jakiegoś  wygodnego  dla 
wszystkich  systemu  wglądu  w  prace  dzieci,  jak  to  mogłoby  wyglądać 
pozostawiamy do rozważenia przez grono pedagogiczne

18. Zgłoszono propozycję, aby w  szkole odbyło się zakończenie akcji "od deski do 
deski" w dniu 21 grudnia.

19. Rada Rodziców zwróciła się do samorządu uczniowskiego o informację na jakim 
etapie  jest  organizacja  budżetu  partycypacyjnego,  na  który  Rada  Rodziców 
zgodziła się przeznaczyć pieniądze w roku szkolnym 2015/2016.

20. Padło  pytanie,  dlaczego  w  naszej  szkole  nie  jest  organizowana  akcja  Zima  w 
Mieście.

21. Zgłoszono również potrzebę zgłoszenia się nowych osób do komisji żywieniowej.
22. Pani  Dyrektor  przedłożyła  do  zaopiniowania  możliwość  instalacji  w  szkole 

automatów ze zdrową żywnością i  napojami - swoje stanowisko w tej sprawie 
Rada Rodziców sformułuje na kolejnym zebraniu w styczniu 2016 r.

23. Zakończenie zebrania.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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